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RESUMO 

 
O suicídio caracteriza-se como um comportamento no qual um indivíduo realiza 
autoagressão, a fim de produzir dano a si próprio, e compreende ideações, 
tentativas e a consumação, sendo considerado um problema de saúde pública. 
Este estudo analisa a magnitude e tendência temporal da mortalidade por 
suicídio no Estado do Ceará, no período de 2000 a 2015. Trata-se de um estudo 
ecológico, do tipo série temporal através dos dados de mortalidade por suicídio 
obtidos a partir do Sistema Nacional de Informações sobre Mortalidade – 
DATASUS/MS. Os dados populacionais foram obtidos dos Censos Nacionais de 
População (2000 e 2010) e estimativas de população para os anos 
intercensitários (2001-2009 e 2011-2015). Os indicadores econômicos e sociais 
adquiridos no Atlas Brasil, os de saúde via “Saúde Mental em dados” e os 
indicadores climáticos atraves da Funceme. Utilizou-se como variável 
dependente o coeficiente de mortalidade por suicídio geral (CBMS) e por ano 
(2000-2015). As análises estatísticas foram realizadas através do software 
SPSS® versão 20®, Joinpoint Regression Program® versão 4.4.2 e ArcGIS 
Desktop. Os dados foram estratificados por sexo, raça/cor, faixa etária, situação 
conjugal e macrorregiões de saúde de residência. Para análise da tendência 
temporal, a cada segmento, estimou-se e foi testada a Variação Percentual 
Anual e a Variação Percentual Anual Média com IC 95%. Utilizou-se a correlação 
de Sperman para avaliar a relação entre o desfecho e os indicadores 
econômicosociais, de saúde e climáticos. Há uma tendência de crescimento do 
CBMS no Ceará entre 2000-2015 (AAPC=3,8, p<0,05), para ambos os sexos 
(masculino AAPC=3,9, p<0,05 e feminino AAPC=3,8, p<0,05), na raça parda 
(AAPC=3,2, p<0,05), com extremos de idade (jovens  - AAPC=3,6, p<0,05 e 
idosos AAPC=2,6, p<0,05), os que viviam sem união estável (separados 
judicialmente AAPC=3,0, p<0,05 e/ou solteiros AAPC=3,0, p<0,05), residentes 
no interior do Estado (AAPC=2,9, p<0,05), em especial nas MRS Fortaleza 
(AAPC=5,3, p<0,05) e Sobral (AAPC=2,9, p<0,05). Há correlação inversa dos 
CBMS com os indicadores de Gini (r= -0,63, p= 0,01); razão entre os 10% mais 
ricos e 40% mais pobres (r= -0,63, p= 0,01; Theil (r= -0,63, p= 0,01). Há 
correlação direta com a cobertura de CAPS/100 mil habitantes (r= 0,63, p= 0,01); 
renda per capita da população (r= 0,63, p= 0,01) e IDHM (r= 0,63, p= 0,01). As 
variações climáticas não foram relacionadas ao aumento dos CBMS (p=0,56). 
Apesar da melhoria das condições econômicosociais e de saúde mental, estas 
não repercutiram sobre os coeficientes de suicídio no Estado do Ceará. 
 
Palavras-chave: Suicídio. Epidemiologia. Violência. Saúde Pública.  
  



 
 

 
 

ABSTRACT 

 
Suicide is characterized as a behavior in which an individual carries out self-harm 
in order to produce damage to himself and comprises ideations, attempts and 
consummation, being considered a public health problem.This study analyzes the 
magnitude and temporal trend of the mortality by suicide in the State of Ceará in 
the period from 2000 to 2015. It is an ecological study of the temporal series type, 
through the mortality data by suicide obtained from the National Mortality 
Information System - DATASUS/MS. Population data were obtained from the 
National Census of Population (2000 and 2010) and population estimates for the 
intercensary years (2001-2009 and 2011-2015). The economic and social 
indicators were obtained through the "Atlas Brasil", the health indicators through 
"Saúde Mental em dados" and the climatic indicators through Funceme. The 
general suicide mortality coefficient (CBMS) and by year (2000-2015) was used 
as the independent variable. Statistical analyzes were performed using SPSS® 
software (version 20), Joinpoint Regression Program® (version 4.4.2) and 
ArcGIS Desktop®. Data were stratified by sex, race/color, age group, marital 
status, MRS (Health Macro-region) residence. For the analysis of the temporal 
trend, the Annual Percentage Change (APC) and the Average Annual 
Percentage Change (AAPC) were estimated and tested in each segment with 
95% CI. Spearman's correlation was used to evaluate the relationship between 
the outcome and the economic, social, health and climatic indicators. There is a 
trend of CBMS growth in Ceará between 2000-2015 (AAPC = 3.8, p <0.05). The 
trend of growth occurred in both sexes (male AAPC = 3.9, p <0.05 and female 
AAPC = 3.8, p<0.05) in brown race (AAPC = 3.2, p<0.05), in the age edges ( 
youth (AAPC = 3.6, p <0.05) and the elderly (AAPC = 2.6, p <0.05)), in people 
living without stable union(judicially separated AAPC= 3.0, p <0.05 and/or single 
AAPC=3.0, p<0.05), in the state countryside residents (AAPC=2.9, p<0.05), 
especially in the MRS Fortaleza (AAPC = 5.3, p <0.05) and Sobral (AAPC = 2.9, 
p <0.05). There is an inverse correlation of the CBMS with the Gini indicators (r 
= -0.63, p = 0.01); ratio between the richest 10% and the poorest 40% (r = -0.63, 
p = 0.01; Theil (r= -0,63, p= 0,01). There is a direct correlation with the coverage 
of CAPS / 100 thousand inhabitants (r = 0.63, p = 0.01); per capita income of the 
population (r = 0.63, p = 0.01) and HDI (r = 0.63, p = 0.01). Climatic variations 
were not related to the increase of the CBMS (p = 0.56). Despite the improvement 
in economic, social and mental health conditions, these did not affect the suicide 
rates in the state of Ceará. 
 
Keywords: Suicide. Epidemiology. Violence. Public health. 
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1. INTRODUÇÃO 

  

O suicídio é definido como um comportamento no qual um indivíduo realiza 

autoagressão, a fim de produzir dano a si próprio, e compreende as ideações, 

tentativas e a consumação do óbito (ABREU et al., 2010). É importante destacar que 

a problemática do suicídio é complexa, atingindo a humanidade de maneiras 

diferenciadas, por seu caráter multifacetado e por acarretar inúmeras consequências 

físicas, emocionais e sociais (MORAIS et al., 2016).  

Estima-se que a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio em algum 

local do planeta (WHO, 2014) , o que significa que até 2020 mais de 1,5 milhões de 

pessoas irão cometer suicídio em todo mundo. Em 2015, ocorreram aproximadamente 

800.000 mortes por suicídio no mundo, estando entre as 20 principais causas de morte 

e sendo considerada a segunda causa de morte por injúrias no mundo (WHO, 2017b). 

Na Europa, somente em 2014, ocorreram mais de 58.000 mortes por suicídio e as 

tentativas sem êxito representam 20 vezes mais que esse número (LOVISI et al., 

2009; EUROSTAT, 2014; WHO, 2014; FREEMAN et al., 2017). Se pensarmos nas 

tentativas que não obtiveram êxito, essa problemática ganha números ainda maiores 

e reafirma a relevância dessa temática para a saúde pública (WHO, 2017b).  

Em 2015, o Brasil ocupou a 14ª posição nas américas, com um coeficiente 

de 6,3 por 100 mil habitantes (WHO, 2017b). Por ser um país populoso, o Brasil possui 

um coeficiente de mortalidade por suicídio considerado baixo, 5,7% no período de 

2004-2010. Entretanto, em números absolutos, encontra-se entre os 10 países com 

mais episódios de suicídio, sendo 9.852 casos apenas no ano de 2011(MARÍN-LEÓN 

et al., 2012; BOTEGA, 2014; WHO, 2014). A região Nordeste apresentou os menores 

coeficientes  de suicídio no ano de 2012, com uma média de 2,7 mortes por 100.000 

habitantes. Contudo, essa foi a região do país com o maior aumento acumulado nos 

coeficientes, crescendo 130% no período de 26 anos (LOVISI et al., 2009).  

O suicídio se apresenta como um problema de saúde pública no Brasil e 

no mundo, representando entre 0,5 e 1,4% de todas as mortes do planeta (LOVISI et 

al., 2009; KHAZAEI et al., 2017). No ano de 2012, o Ceará apresentou o maior número 

de suicídio do Nordeste, o segundo estado com a maior taxa de suicídios da região 

Nordeste e o 12º do país (WAISELFISZ, 2014). No período de 1997 a 2007, ocorreram 

em Fortaleza 4.326 mortes por suicídio e os coeficientes de mortalidade cresceram 
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de 1,2 mortes/100 mil habitantes em 1997, para 11,0 mortes/100 mil habitantes em 

2007 (OLIVEIRA et al., 2012).  

Estudos indicam que diversos fatores individuais, sociais e programáticos 

possuem contribuição diferenciada com o fenômeno do suicídio no mundo. 

Considerada a 13ª causa de mortalidade no mundo, o suicídio está entre as sete 

principais causas de morte para ambos os sexos, apesar dos homens apresentarem 

risco aumentado para atentar contra a própria vida (LOZANO et al., 2013; KHAZAEI 

et al., 2017). Um estudo realizado com informações de 91 países apontou uma taxa 

de suicídio de 10,5%, variando significativamente entre os gêneros. Enquanto os 

homens apresentaram taxas de mortalidade por suicídio de 16,3 por 100 mil 

habitantes, as mulheres apresentaram taxas de 4,6 por 100 mil habitantes (KHAZAEI 

et al., 2017). 

Entretanto, além dos fatores individuais, existem riscos externos que 

influenciam nessa decisão, como desemprego, problemas familiares, perda de um 

alguém importante, entre outros (ALASAARELA et al., 2017; ARRIBAS-IBAR et al., 

2017; BRADEN et al., 2017; CARBAJAL et al., 2017; FREEMAN et al., 2017; 

JUKKALA et al., 2017; KEGLER et al., 2017; KHAZAEI et al., 2017). Um estudo 

realizado no sudoeste asiático também apontou que existe uma correlação entre 

suicídio e posição socioeconômica e baixo nível de educação, especialmente em 

países que possuem uma renda alta e um bom desenvolvimento socioeconômico 

(KHAZAEI et al., 2017; KNIPE et al., 2017).  

A relação entre o suicídio e as questões econômicas e sociais ainda não é 

clara, porém, ao se relacionar com fatores de proteção social de um determinado local, 

é possível encontrar achados que demonstram uma associação negativa entre os dois 

aspectos. Além disso, se faz necessário entender que essa relação pode se dá de 

forma diferente entre países desenvolvidos e em desenvolvimento (KIM, 2018). 

Ademais, há indícios que sinalizam que as diferenças nos coeficientes de suicídio 

podem estar relacionadas a fatores prevalentes em áreas com menor grau de 

urbanização, tais como limitação a serviços de saúde mental, pouco acesso à atenção 

primária, profissionais de saúde menos capacitados para lidar com a temática e 

menores níveis de relações sociais (KEGLER et al., 2017).  

Os países de baixa e média renda apresentam 85% dos casos de suicídio, 

com crescimento significativo das prevalências nos países em desenvolvimento 

(LOVISI et al., 2009; KHAZAEI et al., 2017). Apesar da influência que a pobreza pode 
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ter no suicídio (FRAGA et al., 2017), no Brasil, ao se correlacionar os coeficientes de 

suicídio de grandes centros urbanos com dados macroeconômicos como, o 

desemprego e o PIB, entre os anos de 2006 e 2015, observou-se correlação negativa 

com o primeiro e correlação nula com o segundo, demonstrando que as questões 

econômicas e sociais e o suicídio ainda precisam serem melhor avaliadas (ASEVEDO 

et al., 2018).  

A idade também vem se apresentando como um fator de risco para o 

suicídio. O mapa da violência do Brasil de 2014 assinala que o suicídio vem 

aumentando de forma progressiva entre 1980 e 2012, com coeficientes de incremento 

de 62,5% na população jovem, a partir dos 17 anos. Já na população geral, entre os 

anos de 2002 e 2012, esse crescimento foi de 33.6% (WAISELFISZ, 2014). No 

período de 1997 a 2007, dentre os suicídios que ocorreram em Fortaleza, a maioria 

eram homens, na faixa etária entre 20 e 49 anos, com pouca ou nenhuma 

escolaridade e solteiros (OLIVEIRA et al., 2012).  

O suicídio talvez seja um dos problemas de saúde com mais casos de 

subnotificação e má classificação em relação às outras causas de morte, por conta do 

seu nível de exigência para o preenchimento de informações que envolvem inúmeras 

questões (WHO, 2014). Acrescente-se ainda que o suicídio traz em si um estigma 

social e legal, que pode prejudicar inclusive na hora de preencher as informações nos 

registros de óbitos, causando desconforto aos profissionais e aos familiares quando 

precisam relatar que a causa da morte foi o suicídio, gerando assim atrasos no 

preenchimento e dados incompletos ou mascarados (MARQUETTI, 2014; 

FUKUMITSU; KOVÁCS, 2016; WHO, 2016).  

Entretanto, conhecer os indicadores de suicídio de um determinado local 

podem  ajudar a compreender a problemática e assim subsidiar o desenvolvimento de 

políticas e ações em saúde pública (VÄRNIK et al., 2012).  

Esse é um tema complexo e sua prevenção necessita de múltiplos fatores 

e da cooperação entre todos os setores da política pública e da sociedade (WHO, 

2014). Contudo, apesar dos avanços políticos relacionados ao suicídio, o Brasil ainda 

não possui uma política nacional de prevenção ao suicídio (BOTEGA, 2007) e poucos 

são os estudos considerando análises epidemiológicas de séries históricas de 

suicídio.  

Sendo o Estado do Ceará caracterizado por diferentes regiões, com fatores 

culturais, econômicos e políticos diferenciados (IPECE, 2017), analisar a magnitude 
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do suicídio ao longo dos anos é de fundamental importância para que novas formas 

de abordar esse problema sejam pensadas e, a partir disso, sejam oferecidos 

programas efetivos para se prevenir o suicídio.  

 

2. SUICÍDIO: uma forma de violência? 

  

A Organização Mundial da Saúde (OMS), define violência como o uso 

intencional da força física ou do poder, real ou em ameaça, contra si próprio, contra 

outra pessoa, contra um grupo ou uma comunidade, que resulte ou tenha grande 

possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de 

desenvolvimento ou privação (FERREIRA, 1986; OMS, 2002).  

 

2.1. Tipologia e natureza da violência 

 

Em resposta a uma necessidade apresentada na Assembleia Mundial da 

Saúde, a OMS foi convocada a desenvolver uma forma de tipificar e qualificar os atos 

violentos. A violência, para fins de classificação, foi dividida em três categorias: 

violência dirigida contra si mesmo (auto infligida), na qual o suicídio está incluído, 

além das ideações e tentativas; violência interpessoal, incluindo aquelas de 

características intrafamiliar ou doméstica e as de ocorrência comunitária, seja entre 

conhecidos ou desconhecidos; e violência coletiva, determinada por atos violentos 

que acontecem nos âmbitos macrossociais, políticos e econômicos (OMS, 2002; 

DAHLBERG; KRUG, 2006; MINAYO, 2006; COELHO et al., 2014). 

A violência auto infligida compreende não apenas o suicídio, mas qualquer 

ato que uma pessoa possa exercer contra si própria, a fim de causar lesão e/ou morte, 

o  que inclui as ideações, tentativas e o suicídio consumado, além do auto abuso, 

aquele que não tem necessariamente a intenção de morte (MINAYO et al., 2012). De 

acordo com a Classificação Internacional de Doenças (CID), em sua 10ª revisão, as 

categorias X60 a X84 são utilizadas para relacionar os casos de tentativas e suicídios. 

Há uma subclassificação em autointoxicações e lesão autoprovocada 

intencionalmente (MARTINS; FERNANDES, 2016; SIMÕES et al., 2016). 

A violência interpessoal diz respeito a um comportamento voluntário, que 

surge a partir da relação entre duas ou mais pessoas, em situação de desigualdade 
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de poder e que se caracteriza pelo uso da força, coação ou intimidação, a fim de atingir 

a vítima em qualquer uma de suas necessidades, causando prejuízo, dor e sofrimento 

(MAGALHÃES, 2010).   

A violência coletiva compreende aquela praticada a um determinado grupo, 

seja por fatores sociais, econômicos ou políticos, a fim de impor sua forma de pensar, 

agir e se relacionar. Ela, assim como as demais, se vale do poder e da força para 

conseguir seus objetivos e por atingir um grande número de indivíduos, pode trazer 

consequências ainda maiores para o desenvolvimento de uma sociedade (OMS, 

2002) .  

Todos os três tipos de violência podem perpassar por atos violentos de 

diversas naturezas (física, psicológica, sexual ou negligência), exceto a violência 

autodirigida, que não cabe em si atos violentos de natureza sexual (Figura 1).  

 

Figura 1 - Tipologia da violência. 

 

Fonte: OMS. Relatório Mundial Sobre Violência e Saúde. Genebra: 
Suíça 2002. 

 
 

2.2. Aspectos conceituais do suicídio 

 

O suicídio é um fenômeno complexo que precisa ser compreendido, haja 

vista que ao mesmo tempo em que esse ato pode carregar consigo uma ação ativa e 

violeta contra aquele que o prática, exigindo o emprego de energia e força, também 

pode ocorrer de forma passiva, abstendo-se de cuidados, levando ao mesmo objetivo 



20 
 

 

final que é a morte (DURKHEIM, 2011). Para a Organização Mundial da Saúde o 

comportamento suicida vai desde a ideação suicída, passando pelo planejamento e 

desenvolvimento do plano, até a concretização do ato, e traz consigo uma relação 

direta com a violência e a agressividade (OMS, 2002).  

O suicídio tem sido relacionado a fatores intrínsecos e extrínsecos do ser 

humano e à condições como, depressão, transtornos mentas, consumo de álcool e 

outras drogas, desemprego, pobreza, situações de guerra, conflitos familiares, entre 

outros aspectos que podem ter relação com as tentativas e atos suicídas (KHAZAEI 

et al., 2017). 

As manifestações do comportamento suicída são diversas, iniciando na 

forte ideação e desejo de morrer, passando pelo planejamento e organização do ato, 

sendo concretizado no suicídio em si. O suicídio, por sua vez, pode ser exitoso ou 

não, e, quando não é consumado, passa a ser considerado uma tentativa (POSNER 

et al., 2007; GANZ et al., 2010; VIDAL; GONTIJO, 2013).  

Para Durkheim, existem quatro tipos de suicídio: suicídio altruísta, que se 

apresenta como um dever que a sociedade impõe ao indivíduo, a fim de que este faça 

com que o meio social se torne melhor; o suicídio egoísta, que ocorre devido a não 

adaptação do sujeito dentro das normas sociais, gerando um isolamento; o suicídio 

anômico, relacionado às situações de crises sociais que influenciam no desejo de 

morte do mesmo; e ainda, o suicídio fatalista, vinculado às situações de opressão a 

que os sujeitos estão submetidos, existindo excesso de normas e privação do 

sentimento de liberdade (DURKHEIM, 2011).  

É importante destacar que a problemática do suicídio atinge não apenas 

aqueles que atentam contra a própria vida, uma vez que para cada suicídio há, em 

média, 5 ou 6 pessoas próximas que sofrem diretamente com o ato, seja por fatores 

emocionais, sociais ou econômicos (BRASIL, 2006)  . 

Os suicidas geralmente apresentam três características psicopatológicas 

comuns: a ambivalência, a impulsividade e a rigidez. A ambivalência corresponde a 

mistura dos sentimentos de viver e morrer, já que muitos não desejam realmente 

morrer, mas sim sair de uma situação de dor e sofrimento a que estão submetidos. A 

impulsividade refere que, por mais planejado que seja o momento de tentar o suicídio, 

esse instante é ativado por um momento negativo que ocorreu. A rigidez por sua vez 

relaciona a pessoa com desejo de morte a uma ideia fixa nesse pensamento, 

deixando-o incapaz de ver outras alternativas (ABP, 2014) .  
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A OMS sinaliza que a prevenção do suicídio deve ser tratada como um 

problema prioritário, levando em consideração que a maioria daqueles que tentam 

suicídio estão em situação de vulnerabilidade, sendo necessário repensar essa 

problemática não apenas do ângulo da saúde, mas de todas as áreas que 

compreendem a vida daquele indivíduo (WHO, 2013).  

A violência se expressa nos dados epidemiológicos e criminais a partir de 

eventos letais e não letais, apresentando indicadores maiores até do que os 

observados em países em situação de guerra. Entretanto, as taxas de mortes 

violentas só refletem a ponta de um enorme iceberg cuja magnitude dos eventos não 

letais são ainda muito maior, mesmo considerando a existência de subregistros 

(SOUZA; LIMA, 2006).  

A representação da magnitude da violência através de uma pirâmide é 

efetiva. No topo está a morte violenta nas estatísticas oficiais, em seguida a 

morbidade, depois uma camada espessa que inclui atos de violência captados em 

pesquisas de base populacional e que talvez nunca sejam relatados às autoridades 

da área da saúde ou de segurança pública e, por fim, os episódios de violência que 

não são relatados em nenhum equipamento e/ou pesquisa, que compreende a maior 

parte da população atingida pela violência (Figura 2) (DAHLBERG; KRUG, 2006).  

 

Figura 2 - Magnitude do problema da violência. 

 

Fonte: DAHLBERG, L. L.; KRUG, E. G. Violência: um problema global 
de saúde pública. Ciência & Saúde Coletiva, v. 11, p. 1163-1178,  2006. 
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Diante da diversidade de fatores envolvidos na ocorrência da violência, a 

OMS criou um modelo ecológico explicativo, considerando o caráter multifacetado da 

violência, resultante de condições sociais, individuais, relacionais, ambientais e 

culturais, que interagem entre si, de modo a gerar fatores de risco (Figura 3) (OMS, 

2002). 

  

Figura 3 - Descreve o modelo explicativo ecológico da violência. 
 

 

Fonte: OMS. Relatório Mundial Sobre Violência e Saúde. Genebra: Suíça 2002. 

 

O primeiro nível procura identificar os fatores biológicos e da história 

pessoal de cada indivíduo; o segundo explora as relações pessoais próximas; o 

terceiro examina os contextos comunitários que aquele indivíduo está inserido; e por 

fim, o quarto nível que corresponde aos fatores mais significativos da sociedade que 

influenciam nas taxas de violência (DAHLBERG; KRUG, 2006). 

 

2.3. Epidemiologia do suicídio 

 

Apesar da redução de 9% nos números de morte por suicídio no mundo, 

entre os anos 2000 e 2012, em pelo menos 50 países do mundo, as taxas 

permanecem altas (WHO, 2016). Somente no ano de 2012 foram registradas no 
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mundo mais de 800 mil mortes por suicídio, o que representa uma taxa de 11,4% por 

ano (WHO, 2014).  

A Sérvia, durante o período de 1996 a 2010, obteve uma taxa média de 

mortalidade por suicídio de 11,8 por 100 mil habitantes (RADOVANOVIĆ et al., 2017). 

No Reino Unido, as taxas de mortalidade são maiores na Escócia, do que na Inglaterra 

e no país de Gales, sendo o suicídio um dos responsáveis por esse número elevado 

de mortes no país (PARKINSON et al., 2017). Na China, o suicídio é a quinta causa 

de morte mais importante, com cerca de 287 mil casos por ano entre 1995 e 1999, e 

assim como em todo o mundo, existe uma forte relação com os transtornos mentais, 

sendo esse motivo responsável por 60% das mortes por suicídio no país (PHILLIPS 

et al., 2002; GAO et al., 2017).  

Um estudo de corte americano apontou que após um ano de uma tentativa 

de suicídio sem sucesso, a taxa de suicídio consumada foi de 439,1 por 100 mil 

habitantes, o que significa uma taxa 37 vezes maior do que a taxa de suicídios na 

população em geral (OLFSON et al., 2017). Já na Califórnia, foi observado que, entre 

o período de 2005 a 2013, as taxas de suicídio aumentaram de 11,2 para 12,6 por 100 

mil habitantes, e que tanto os grupos de risco, como os meios para realizar o suicídio 

vem mudando (MATTHAY et al., 2017). 

Historicamente, os países da América do Sul e Caribe apresentam taxas 

de suicídio menores do que a taxa mundial, entretanto, essas taxas são consideradas 

irregulares e dependentes do país. Essa causa de morte representou 12,4% entre as 

mortes por causas externas nas américas, variando de 19,5% na América do Norte, 

para 7,9% na América do Sul (OPAS, 2015; HEGERL, 2016).  

No cenário mundial, o Brasil foi classificado como o oitavo país em números 

absolutos de suicídios no ano de 2015 (Figura 4), apresentando crescimento desses 

números (10,4%) entre os anos 2000 e 2012 (WHO, 2014; ALMEIDA et al., 2016).  
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Figura 4 - Coeficientes mundiais de suicídio por 100.000 habitantes, por idade, em 
ambos os sexos, 2015. 

 

Fonte: World Health Organization. Global Health Observatory (GHO) data 2015. 
Retrieved, v. 3, p. 23,  2015. 

 

Em 2012, o Brasil possuía uma taxa de mortalidade por suicídio de 6,0 por 

100 mil habitantes, ocupando a 16ª posição das Américas, no que se refere às taxas, 

ficando atrás de países como Argentina, Chile, EUA, entre outros. Nessa perspectiva, 

a Guiana foi o país das Américas com a maior taxa de suicídios, 34,8 por 100 mil 

habitantes (MARÍN-LEÓN et al., 2012; WHO, 2016). 

É necessário destacar que, apesar do Brasil figurar entre os países com 

taxas de suicídio consideradas baixas, esses números variam de acordo com a região, 

de forma que alguns estados já apresentam taxas compatíveis com países que 

possuem taxas consideradas de médias a elevadas. Os maiores índices continuam 

sendo registrados nas regiões Sul e Centro-Oeste do país, apesar de  apresentarem 

decréscimos ao longo dos anos (BRASIL, 2006; CALIXTO FILHO; ZERBINI, 2017).  

Vale ressaltar que, no período de 2002 a 2012, o crescimento do suicídio 

nas capitais brasileiras foi menor que a dos estados. Isso demonstra que o fenômeno 

do suicídio não está concentrado apenas nas grandes metrópoles, mas perpassa 

todas as localidades, o que pode ser denominado de “interiorização da violência” 

(WAISELFISZ, 2014). 

O Rio Grande do Sul é o estado brasileiro com maior taxa de mortalidade 

por suicídio, chegando a 10,9 por 100.000 habitantes no ano de 2012. Em comparação 

aos óbitos por causas violentas, entre 1990 e 2010, essas cresceram 3,2% para toda 
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a população, enquanto as taxas de suicídio cresceram 24,4% no mesmo período no 

Rio Grande do Sul (FRAGA et al., 2017).  

Em Minas Gerais, no período de 1997 a 2011, ocorreram 166.022 óbitos 

por causas externas. Desses, 8% foram em decorrência de suicídio, resultando em 

13.378 óbitos, sendo sua taxa considerada de índice médio de acordo com a OMS 

(SIMÕES et al., 2016). No Acre, foram registrados entre 2008 e 2012, 148 suicídios, 

de acordo com registros do Instituto Médico Legal (IML) do Rio Branco, o que 

correspondeu a uma taxa de 4,30 casos por 100.000 habitantes (OLIVEIRA et al., 

2016). 

Em um estudo realizado entre os anos de 2004 e 2010 em capitais do 

Brasil, Fortaleza aparece como a 3ª capital com maior número absoluto de casos de 

suicídio, ficando atrás apenas de São Paulo e Rio de Janeiro, com uma taxa de 6,81 

por 100 mil habitantes (MARÍN-LEÓN et al., 2012). 

Outro estudo realizado no município de Sobral, interior do Estado do Ceará, 

apontou que no período de 2010 a 2015, houve um aumento considerável da taxa de 

mortalidade por suicídio, especialmente entre os anos de 2014 e 2015, em que a taxa 

quase duplica, correspondendo a um aumento de 76% (PARENTE et al., 2017).  

 

2.3.1. Fatores demográficos 

 

Na Sérvia, a população idosa foi destaque nesse estudo, correspondendo 

a 31,2% dos óbitos e, mais uma vez, os homens foram preponderantes no estudo, 

apresentando uma relação de que a cada 3,6 homens que cometem suicídio, uma 

mulher faz o mesmo ato (RADOVANOVIĆ et al., 2017). O mesmo ocorre nos Estados 

Unidos. Contudo, apesar dos homens americanos cometerem mais suicídios, o que 

corrobora com os estudos mundiais, houve diminuição da diferença entre sexos no 

período estudado (CURTIN et al., 2016).  

Nos países da América do Sul e Caribe, os jovens e as mulheres 

apresentaram maior prevalência de suicídio (OPAS, 2015; HEGERL, 2016). Na 

Colômbia, observou-se uma taxa de suicídio em 1,9% em indivíduos do sexo 

masculino e 3,3% do sexo feminino (ARENAS et al., 2016). Corroborando, o Brasil 

também apresenta maior mortalidade de suicídio entre o público masculino em todas 

as regiões do país, (MARÍN-LEÓN et al., 2012). 
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Em Goiânia, de 2005 a 2013, 77,8% das mortes por suicídio foram de 

indivíduos do sexo masculino (CADURIN et al., 2016). Esse padrão também foi 

encontrado no Estado do Acre, em que os homens corresponderam a 87,5% da 

amostra, com uma correlação de 7:1 em relação às mulheres (OLIVEIRA et al., 2016). 

No Ceará, a população masculina também foi a que mais apresentou casos de 

suicídio, com uma taxa de 8,0 para 100 000 habitantes e uma proporção de 4:1 em 

relação às mulheres (OLIVEIRA et al., 2012). 

Na população mais jovem, com faixa etária entre 15 e 29 anos, o suicídio 

foi a segunda causa de morte no mundo no ano de 2015 (HEGERL, 2016; WHO, 

2017). Na Rússia, a partir de meados da década de 90, as taxas entre jovens de 15 a 

34 anos de idade, cresceram (JUKKALA et al., 2017). Nos Estados Unidos, as taxas 

de suicídio apresentam crescimento nos anos de 1999 e 2014, com taxas ajustadas 

por idade 24% superior à taxa em 1999 (CURTIN et al., 2016). 

No Brasil, a mortalidade por suicídio possui uma taxa entre 4 e 6 vezes 

menor que as mortes no trânsito e homicídios, o que pode levar a crer que seja um 

problema menor e pontual. No país, há maior mortalidade de suicídio entre homens 

idosos (MARÍN-LEÓN et al., 2012).  

Entretanto, o crescimento desses casos é alarmante e a fase que mais 

cresceu, considerando o período de 1980 a 2012, foi a adulta, que se aproximou das 

taxas referentes à população idosa, considerada a mais atingida (WAISELFISZ, 

2014).  

Em Goiânia, de 2005 a 2013, o Instituto Médico Legal (IML) realizou 

necropsia de 1.261 óbtios por suicídio, sendo os adultos responsáveis por 80% dos 

casos, seguidos de idosos, com 13,3% e dos adolescentes, responsáveis por 6,6% 

(CADURIN et al., 2016). No Acre, a faixa etária predominante foi a de 20-29 anos 

(31%), seguida pela de 30-39 (27%), o que também demonstra a grande 

representatividade de adultos nos casos de suicídio (OLIVEIRA et al., 2016). No 

Estado de Santa Catarina, ocorreram 498 suicídios no ano de 2009, e a faixa etária 

predominante foi entre os 40-50 anos, seguido pela de 50-59 anos (SEHNEM; 

PALOSQUI, 2014). No Ceará, a faixa etária com maior incidência de suicídios, de 

1997 a 2007, foi a de 20-49 anos, seguida pela faixa dos maiores de 50 anos. A faixa 

entre 40-49 anos atingiu uma taxa de 14,2 para 100 000 habitantes no ano de 2005, 

apresentando elevada taxa se comparada com níveis mundiais (OLIVEIRA et al., 

2012). 
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2.3.2. Condições socioeconômicas 

 

Há registros de forte correção entre o Índice de Desenvolvimento Humano 

(IDH) e suicídio, apresentando maiores taxas onde possuía os melhores índices 

(KHAZAEI et al., 2017). Na Espanha, observou-se  relação entre o desemprego e os 

suicídios. Além disso, observou-se que esses dados sofrem variações de acordo com 

idade, sexo, posição social, mas não estão necessariamente ligados aos períodos de 

crise, apesar de poderem se intensificar nesses momentos (IGLESIAS-GARCÍA et al., 

2017).  

O suicídio é relacionado com a cultura da sociedade em que ocorre e tem 

variação de acordo com o sexo, idade e condição social. As taxas podem variar de 

menos de 5 por 100 000 habitantes, entre as mulheres de baixa e média renda em 

algumas regiões do globo, para 20 ou mais por 100 000 habitantes entre os homens, 

em países de alta renda (WHO, 2017a). No Reino Unido, há relação entre suicídio em 

adultos e jovens com baixa renda, especialmente para os que nasceram entre 1960 e 

1980 (PARKINSON et al., 2017).  

Na Coréia, entre os anos de 2003 e 2013, buscou-se identificar a relação 

entre a posição socioeconômica dos indivíduos com o risco de suicídio, sendo 

observada uma relação inversamente proporcional entre a posição socioeconômica e 

o risco para o suicídio, demonstrando que, na população com menor renda, há 

maiores casos de suicídio (LEE et al., 2017). Já na  Colômbia, observou-se que as 

taxas de suicídio estão relacionadas a fatores psicológicos, variáveis políticas, 

econômicos e sociais (ARENAS et al., 2016).  

No Brasil, em Goiânia, a maioria dos casos de suicídio ocorreram em 

pessoas que não possuíam emprego fixo, trabalhando como prestadoras de serviços, 

com 55,2% dos casos, seguidas pelos trabalhadores rurais, com 10,8% dos casos 

(CADURIN et al., 2016). No Acre, em 44% dos casos, não se possuia informações 

sobre a ocupação das vítimas, seguido por 15% que eram trabalhadores de serviços 

gerais (OLIVEIRA et al., 2016). 

No Ceará, a maioria das pessoas que cometeram suicídio tinham até 3 

anos de estudo (22%), seguidas por aquelas que não tinham nenhuma escolaridade 

(17,2%), demonstrado que, na população cearense, a população com maior incidência 

de suicídios tem menor acesso à educação escolar (OLIVEIRA et al., 2012). 
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3. POLÍTICAS PÚBLICAS E SUICÍDIO 

 

Para que as políticas públicas sejam efetivas, não basta apenas ter um 

sistema eficiente de registro, é necessário que esteja atualizado e preenchido de 

forma correta (WHO, 2011b). Alguns diagnósticos sobre a causa básica da morte são 

pouco úteis para a saúde pública, como septicemia, neoplasia maligna sem 

localização específica, paralisia cerebral, insuficiência cardíaca e insuficiência renal, 

que não permitem identificar o que realmente levou ao óbito, já que esses desfechos 

podem ter sido ocasionados por diversos fatores, incluindo o suicídio (ISHITANI et al., 

2017).  

 

3.1. Fatores intervenientes nos dados epidemiológicos sobre suicídio 

 

Dos 172 países que compõem a OMS, apenas 60 possuem registros vitais 

de boa qualidade para se estimar as taxas de suicídio. No restante dos países que 

representam 71% do suicídio no mundo, foram utilizados métodos de aproximação 

(WHO, 2014). Apesar do Brasil possuir um eficiente sistema de notificação de óbitos, 

ainda há ocorrência de subnotificações, incluindo no que se refere ao suicídio 

(MESSIAS et al., 2016a).  

Ao se registrar óbitos por suicídio, o método empregado para cometer o ato 

é fundamental para que a informação esteja completa, pois somente diante desse 

dado é que se pode compreender o que de fato ocorreu, permitindo diferenciá-lo de 

outra causa que possa estar agindo como objeto de confusão como, afogamento e 

acidentes automobilísticos (WHO, 2011b). O preenchimento incorreto desse registro 

resulta em uma má qualidade na obtenção dos dados, podendo prejudicar o 

planejamento de políticas públicas voltadas para a prevenção do suicídio (BOTEGA, 

2014).   

Definir a causa do óbito utilizando apenas a causa básica pode excluir 

diagnósticos que são fundamentais para a compreensão dos reais fatores que 

levaram à morte (SIVIERO et al., 2013). Por vezes, ao se registrar casos de suicídio, 

informa-se apenas como causa da morte o afogamento, o envenenamento acidental 

ou mesmo causa de morte indeterminada, o que não deixa claro o suicídio nesse óbito, 

já que essas causas podem ocorrer sem que haja a intenção de findar com a própria 

vida (BOTEGA, 2007; 2014). 
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A definição das causas básicas e causas múltiplas são fundamentais para 

se compreender os fatores relacionados ao suicídio. Antes da transição 

epidemiológica, em que as doenças eram transmissíveis, agudas e com alta taxas de 

letalidade, era fácil identificar a causa do óbito, porém, com a mudança dos padrões 

de mortalidade da população brasileira para doenças crônicas não trasmissíveis, 

avaliar as causas múltiplas ganham destaque no preenchimento das informações 

(SIVIERO et al., 2013).  

Em Fortaleza, foi observado que alguns campos da Declaração de Óbito 

(DO) possuem registros inclompetos, demonstrando pouco cuidado no momento do 

preenchimento. Vale ressaltar o crescimento dos registros da causa do óbito com o 

“inespecíficas” quando, na realidade, houve pouco comprometimento em se investigar 

a motivação, compromentendo uma informação de extrema relevância para a 

compreensão do fenômeno (MESSIAS et al., 2016b).  

É importante ressaltar que o preenchimento da DO deve ser feito 

exclusivamente pelo profissional médico. Além disso, esse procedimento traz consigo 

a subjetividade do indivíduo, de forma que esses dados serão influenciados por sua 

interpretação (ISHITANI; FRANÇA, 2001), podendo ainda apresentar as limitações 

dos médicos no que se refere ao preenchimento da DO.  

Apesar das instruções que estes recebem desde a formação acadêmica e 

que permanece no exercício profissional, observa-se que é dada pouca atenção ao 

preenchimento correto das informações declaradas, comprometendo a qualidade dos 

dados. A melhoria da qualidade desses dados só será possível se esse profissional 

conseguir compreender a importância que essas informações exercem sobre a 

melhoria das condições de saúde no país (MENDONÇA et al., 2010). 

Além das limitações no preenchimento, devido a pouca importância dada a 

esse documento, os médicos temem que essas informações possam ser utilizadas 

em processos judiciais e isso influencia esses profissionais a deixarem o documento 

sem o preenchimento correto das informações relativas às circunstâncias do óbito 

(MESSIAS et al., 2016b).  

É importante destacar ainda que, em alguns casos, os familiares não 

querem deixar nenhum registro que possa relembrar o momento de dor relativo à 

morte inesperada. O suicídio é encarado pelos familiares como algo constrangedor e 

que gera uma dor maior que qualquer outro tipo de morte, fazendo-os sentirem-se 

permeados pelo sentimento de vergonha e culpa (COSTA; SPIES, 2014).  
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Um estudo realizado em Pernambuco, com o objetivo de avaliar os 

registros de óbitos por causas externas do Sistema de Informações sobre Mortalidade, 

apontou mal registro nas declarações de óbitos como, por exemplo, dados não 

preenchidos e, mais um vez, a variável circunstância da morte apresentou um grande 

número de campos incompletos, com diminuição da qualidade dessa informação com 

o passar dos anos (MELO; VALONGUEIRO, 2015).  

Já uma pesquisa realizada em Fortaleza, aponta que na DO, o bloco que é 

composto por informações referentes às circunstâncias dos óbitos por causas 

externas, apresentou um péssimo nível de preenchimento, sendo observado que em 

67,76% a circunstância da morte não foi preenchida e o suicídio correspondeu apenas 

a 1,85% dos óbitos (MESSIAS et al., 2016a).    

Assim, estabelecer o registro dos casos de suicídio, por meios de Sistemas 

de Informações de boa qualidade, é fundamental para que se conheça a real 

dimensão do problema e a partir daí possam ser pensadas estratégias adequadas e 

políticas públicas capazes de atender à população atingida por esse agravo. Além 

disso, serve como fonte de pesquisa para produção de conhecimento científico aceca 

da temática (WHO, 2011b) .  

 

3.2. Recomendações e protocolos mundiais e nacionais para prevenção e 

monitoramento do suicídio 

 

Em 1993 o suicídio começou a ser tema de pauta da OMS, sendo incluído 

no manual de prevenção primária de distúrbios mentais, neurológicos e psicossociais. 

Porém, foi em 2014 que saiu o primeiro relatório sobre suicídio no mundo, denominado 

“Prevenção do suicídio: um imperativo global” com o objetivo de fortalecer o suicídio 

como problema de saúde pública e fazer da prevenção deste uma prioridade na 

agenda mundial (WHO, 1993; WHO, 2014).  

No ano 2000, a OMS apresentou um manual para profissionais da saúde 

de atenção primária de como prevenir o suicídio. Compreendendo que essa 

problemática deve perpassar todos os níveis de atenção dentro da assistência à 

saúde, e preparando profissionais para lidar com tal fato, já que eles se sentem 

desconfortáveis e despreparados para lidar com isso (OMS, 2000). 

Diante das recomendações mundiais que, desde 1993 vinham sendo pauta 

da OMS, no final de 2005, o Ministério da Saúde (MS) organizou um grupo de trabalho 

http://www.who.int/mental_health/suicide-prevention/world_report_2014/en/
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com a finalidade de elaborar um Plano Nacional de Prevenção ao Suicídio, o qual 

contou com a participação do governo, da comunidade e da academia (BOTEGA, 

2007). 

Como primeiro resultado do grupo de trabalho, em 2006, o MS institui as 

diretrizes nacionais para prevenção do suicídio. Esse documento veio em resposta 

aos dados epidemiológicos desse agravo no país, demonstrando a preocupação em 

estruturar a rede de atenção às causas externas e à violência (BRASIL, 2006a). No 

mesmo ano, o MS lançou ainda um manual dirigido aos profissionais das equipes de 

saúde mental normatizando e orientando sobre a prevenção do suicídio, o qual tem 

como finalidade a transmissão de informações básicas para que se possa detectar de 

forma precoce comportamentos suicidas e o manejo inicial nos casos que necessitam 

de acompanhamento (BRASIL, 2006B) . 

O suicídio é tratado como prioridade no Programa de Ação em Saúde 

Mental da Organização Mundial da Saúde (mhGAP), lançado em 2008. Esse 

programa fornece  orientações técnicas para ampliar os cuidados em saúde mental, 

neurológica e de uso de substâncias, de forma que, a partir desses cuidados, se possa 

prevenir também os casos de suicídio que poderiam ter relações com essas 

problemáticas (WHO, 2014).  

Até à elaboração do relatório mundial, outras contribuições foram sendo 

dadas para se pensar e prevenir as mortes por suicídio. Em 2009, houve o 

reconhecimento da necessidade da saúde mental na atenção primária, considerando 

que esse é um fator preponderante para se prevenir esse tipo de doença e, 

consequentemente, o suicídio (OMS, 2009).  

Prevenir e tratar o suicídio também é uma das prioridades do Programa de 

Saúde Mental da OMS, que fornece aos países orientação técnica baseada em 

evidências para ampliar a prestação de serviços e cuidados para transtornos mentais 

e de uso de substâncias, e se apresenta como Meta de Desenvolvimento Sustentável 

da OMS até 2030 (WHO, 2011a; 2016).  

Alguns pontos são fundamentais para a prevenção do suicídio: tratamento 

de transtornos mentais; restrição do acesso a métodos; abordagem adequada pelos 

meios de comunicação; programas adequados de educação e de informação em 

escolas, para o público em geral e para os trabalhadores do setor sanitário e social e 

busca ativa e triagem sistemática de pessoas com alto risco de comportamentos 

suicidas (MACHADO et al., 2014).  
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Em 2010, a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) apresentou a 

mortalidade por suicídio nas Américas, e demonstraram que, apesar dessa região 

apresentar baixas taxas de suicídio, em números absolutos, a problemática se torna 

relevante e necessita de ações para prevenção e diminuição dos números (PAHO, 

2010).  

Em 2012, a OMS lançou um documento sobre o papel da saúde pública na 

prevenção do suicídio, reafirmando a necessidade de estratégias políticas e sociais 

para se reverter os alarmantes dados epidemiológicos sobre o problema (WHO, 

2014). 

No Brasil, foi elaborado o Plano de Ação para a Saúde Mental 2013-2020, 

o qual reafirma a prioridade em prevenir e tratar o suicídio, especialmente entre os 

jovens, os idosos e aqueles que são considerados grupos de risco aumentado, como 

gays, lésbicas, jovens bissexuais, transgêneros e outros grupos vulneráveis de 

qualquer idade, dependendo do contexto local, que apresentam coeficientes elevados 

(WHO, 2013). Além disso, os estados membros comprometeram-se a trabalhar com 

o objetivo de reduzir a taxa de suicídio nos países em 10% até 2020 (WHO, 2014). 

Até 2014, apenas 28 países no mundo possuíam uma estratégia nacional 

para prevenir o suicídio e isso está intimamente relacionado ao fato de que a 

compressão do suicídio como um grave problema de saúde pública é recente e a ideia 

de preveni-lo parece distante, além de ser um tabu em muitas sociedades, 

ocasionando em dificuldade para abordar a temática (WHO, 2014).  

Por ser o suicídio uma forma de violência, em 2014, foi lançado o The 

Global status report on violence prevention 2014, apresentado mais uma vez a 

necessidade de prevenir esse tipo de injúria diante da grande magnitude dessa 

problemática em todo o mundo (BUTCHART; MIKTON, 2014).   

Em 2016, a OMS lançou um manual prático para a vigilância de tentativas 

de suicídio, compreendendo que a qualidade dos dados sobre o suicídio no mundo 

precisa ser melhorado e apontando estratégias pra que haja essa mudança na maioria 

dos países, além da criação de um sistema de vigilância (WHO, 2016).  

No mesmo ano, a OPAS produziu um relatório acerca da prevenção do 

comportamento suicida, levando em consideração as particularidades regionais das 

Américas, buscando as principais estratégias para que a diminuição dessas taxas 

ocorram de maneira efetiva (HEGERL, 2016). 
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Considerando que a depressão é o principal fator que influencia no suicídio, 

em 2017, a OMS lançou Depression and Other Common Mental Disorders Global 

Health Estimates, considerando que compreender a magnitude da depressão no 

mundo influenciará diretamente nas políticas de prevenção ao suicídio (WHO, 2017a).  

Outro fator que tem forte relação com o suicídio é o distúrbio do uso de 

álcool nos países de alta renda, relacionado com a impulsividade em momentos de 

crise. De fato, a dificuldade para enfrentar os grandes conflitos e problemas da vida, 

também está relacionada ao comportamento suicida, especialmente em grupos 

vulneráveis, sendo agravado em casos em que existe uma tentativa anterior (WHO, 

2014). 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. Geral 

 

Analisar a magnitude e a tendência temporal da mortalidade por suicídio no 

Estado do Ceará, no período de 2000 a 2015. 

 

4.2. Específicos 

 

• Descrever aspectos demográficos da mortalidade por suicídio no Estado 

do Ceará entre 2000 e 2015 

• Apresentar a tendência temporal de mortalidade por suicídio, por grupo 

populacional e local de residência, no Estado do Ceará, entre 2000 e 2015; 

• Correlacionar os coeficientes de suicídio com indicadores sociais, 

econômicos, de saúde e climáticos do Ceará.  
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5. MATERIAIS E MÉTODOS  

 

5.1. Tipo de estudo 

 

Realizou-se um estudo ecológico descritivo, do tipo série temporal, sobre a 

magnitude e a tendência temporal da mortalidade geral por suicídio no Estado do 

Ceará, para o período de 2000 a 2015. 

  

5.2. Local do estudo 

 

O Ceará faz fronteiras geográficas ao norte com o Oceano Atlântico, ao sul 

com Estado de Pernambuco, a leste com os Estados do Rio Grande do Norte e 

Paraíba e a oeste com o Estado do Piauí. É um dos nove estados da região Nordeste, 

constituído por 184 municípios e possui uma extensão territorial estimada de 

148.887,632km2 e população estimada1 de 8.452.381 habitantes (IPECE, 2014; IBGE, 

2017a; b).  

Para adequar-se à regionalização do sistema de saúde proposta pela 

NOAS 2001, o Estado do Ceará organizou seu território por macrorregiões de saúde 

a fim de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de 

saúde. Essa regionalização levou em consideração diversos aspectos e garante o 

acesso em todo o território aos serviços especializados e de alto custo, facilitando o 

acesso da população e distribuindo a atenção em saúde para todo o estado (BRASIL, 

2001) (Figura 5).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) / Censo Nacional de População (2010). 
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Figura 5 -  Mapa do Ceará com divisão geográfica municipal e por macrorregião de 
saúde, SESA/CE, 204. 

 

Fonte: Secretaria de Saúde do Ceará. 

 

A implantação das macrorregiões não ocorreu de forma uniforme. De 

acordo com o Plano Diretor de Regionalização de 2011, o Ceará incialmente foi 

dividido em 4 macrorregiões de saúde: Fortaleza, Sobral, Cariri e Sertão Central 

(CEARÁ, 2012). Em 2014, foi adicionada a macrorregião Litoral leste/Jaguaribe, 

formada pelos 20 municípios das regiões de Limoeiro do Norte, Russas e Aracati 

(CEARÁ, 2014). Atualmente o Ceará possui 5 macrorregiões de saúde: Fortaleza, 

Sobral, Sertão Central, Litoral Leste/Jaguaribe e Cariri.  

Neste estudo, os municípios foram organizados de acordo com a 

organização atual das macrorregiões de saúde, tendo em vista que estas garantem a 

integralidade do atendimento e devem ser consideradas como fundamentais na 

problemática do suicídio. Ademais, possuem gestão compartilhada e podem pensar 

estratégias conjuntas para o enfrentamento deste tipo de mortalidade (CEARÁ, 2010).  
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5.3. Fontes de dados 

 

Os indicadores econômicos, sociais e de saúde foram selecionados para 

este estudo por conta do potencial impacto no fenômeno do suicídio. Para esta 

escolha, levou-se em consideração a análise de Durkheim, que coloca o suicídio como 

decorrente das relações sociais (DURKHEIM, 2011).  

O Estado do Ceará, por sua localização geográfica, é historicamente 

marcado por períodos de secas que interferem diretamente no modo de vida e 

produção daqueles que trabalham no campo e dependem da chuva para produzir e 

prover a subsistência da sua família (IPECE, 2014; IPECE, 2017). Desta forma, a partir 

da análise durkheimiana de que as relações sociais podem influenciar no suicídio, os 

fatores climáticos foram investigados como fator de potencial impacto no risco de 

suicídio (DURKHEIM, 2011).  

 

5.3.1. Dados relativos ao tipo de óbito 

 

Foram utilizados dados secundários dos óbitos por suicídio, cuja área de 

residência tenha sido o Estado do Ceará, no período de 2000 a 2015, os quais foram 

disponibilizados pelo Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde 

(DATASUS), a partir do Sistema Nacional de Informações sobre Mortalidade (SIM), 

do Ministério da Saúde. Os dados do SIM são de domínio público e estão disponíveis 

gratuitamente no sítio do DATASUS, através do link: 

http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?sim/cnv/obt10ba.def. 

O SIM contém dados referentes a todas as DOs (Anexo B), documento-

padrão, preenchidas por profissionais médicos no momento do óbito. Na DO constam 

as causas básicas e associadas de morte, além de variáveis relacionadas ao: 

sexo/gênero, raça/cor, faixa etária, situação conjugal e local de residência (SANTOS 

et al., 2017).  

Para a seleção dos dados, foram incluídos os óbitos classificados dentro 

da 10ª revisão do CID nos códigos X60 a X84, que correspondiam às autointoxicações 

(X60-X69) e às lesões autoprovocadas intencionalmente por diferentes formas (X70-

X84) (Anexo A). O download dos bancos de dados ocorreu entre os meses de 

novembro de 2017 e janeiro de 2018.  

Foram considerados todos os óbitos cujo suicídio foi registrado como causa 

básica e/ou causa múltipla na Declaração de Óbito (DO), posto que causa básica pode 

http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?sim/cnv/obt10ba.def
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não ser fidedigna nos casos de suicídio, e as causas múltiplas permitem maior 

identificação dos fatores presentes no momento do óbito (ISHITANI; FRANÇA, 2001).  

A causa básica de mortalidade por suicídio é aquela em que o evento foi a 

causa determinante para o óbito. A causa associada corresponde àquela que, apesar 

do suicídio não ter sido a única causa do óbito, contribuiu significativamente para a 

sua ocorrência (LAURENTI; BUCHALLA, 2000). As causas múltiplas são aquelas que 

compreendem tanto as causas básicas, como as causas associadas como 

contribuintes para o óbito (LAURENTI; BUCHALLA, 2000).  

Para a obtenção das causas múltiplas foram incluídas as frequências de 

todos os diagnósticos informados nas DOs relacionados aos códigos X60 a X84, 

incluindo tanto a causa básica quanto a causa associada de morte por suicídio.  

Foram excluídos os óbitos em que o município de residência era 

desconhecido ou que a variável causa básica e/ou causa múltipla na DO fosse 

ignorada ou não indicasse associação com suicídio. 

 

5.3.2. Dados populacionais 

 

Os dados populacionais são de domínio público e estão disponíveis 

gratuitamente no sítio do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), através  

do link: http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?ibge/cnv/popuf.def.  

Para os dados populacionais que compuseram o denominador dos 

coeficientes brutos, utilizou-se como base os Censos Nacionais de População (2000 

e 2010) e as estimativas de população para os anos intercensitários (2001-2009 e 

2011-2015).  

Os dados foram padronizados a partir de cálculos estabelecidos pelo IBGE 

que leva em consideração a evolução futura da população, partindo-se, da 

fecundidade,  mortalidade geral e taxa de migrações (IBGE, 2013).  

 

5.3.3. Indicadores econômicos e sociais 

 

http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?ibge/cnv/popuf.def
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Para captação dos indicadores econômicos e sociais dos municípios 

isolados e do Estado do Ceará, utilizou-se a base de dados do Atlas do 

Desenvolvimento Humano2 no Brasil.  

Os indicadores econômicos e sociais foram agrupados de acordo com suas 

características-chaves (IPECE, 2017). Entretanto, foi considerado que os indicadores 

econômicos estão incrustados de influências sociais e os indicadores sociais 

expressam consequências dos econômicos.  

Para tanto, foram elencados os seguintes indicadores econômicos e sociais 

(BRASIL, 2008; MORAES et al., 2013; IBGE, 2017b): 

 

1. Econômicos: 

 

• Índice de Gini3 – utilizado por ser capaz de mensurar o grau de 

desigualdade existente na distribuição de indivíduos segundo a renda 

domiciliar per capita. Seu resultado varia de 0, quando não há desigualdade 

(a renda domiciliar per capita de todos os indivíduos tem o mesmo valor), 

1, quando a desigualdade é máxima (apenas um indivíduo detém toda a 

renda); 

• Razão 10% mais ricos / 40% mais pobres4 - Compara a renda per capita 

média dos indivíduos pertencentes ao décimo mais rico dessa distribuição 

com a renda capita média dos indivíduos pertencentes aos dois quintos 

mais pobres. É considerada uma medida do grau de desigualdade existente 

na distribuição de indivíduos segundo a renda domiciliar per capita; 

• Renda per capita – Representa a razão entre o somatório da renda de 

todos os indivíduos residentes em domicílios particulares permanentes e o 

número total desses indivíduos; 

• Índice de Theil – L - É o logaritmo da razão entre as médias aritméticas e 

geométricas da renda domiciliar per capita dos indivíduos. Mensura a 

desigualdade na distribuição de indivíduos segundo a renda domiciliar per 

                                                           
2 O Brasil engloba o Atlas do Desenvolvimento Humano nos Municípios e o Atlas do Desenvolvimento 
Humano nas Regiões Metropolitanas com dados extraídos dos Censos Demográficos de 2000 e 
2010. Esses dados estão disponíveis através do link: 
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/pesquisas/pesquisa_resultados.php?id_pesquisa=40 
 
3 Utilizou-se os valores em reais de 01/agosto de 2010. 
 
4 O universo de indivíduos é limitado àqueles que vivem em domicílios particulares permanentes. 
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capita, excluídos aqueles com renda domiciliar per capita nula. Sendo nulo 

quando não existir desigualdade de renda entre eles e tendente ao infinito 

quando a desigualdade tender ao máximo; 

• Razão de dependência - Medida pela razão a população dependente (nº 

pessoas com menores de 14 anos e pessoas maiores de 65 anos) e 

população potencialmente ativa (demais indivíduos da população) 

multiplicado por 100; 

• População economicamente ativa - Corresponde ao número de pessoas 

de 18 anos ou mais de idade que, na semana de referência do Censo, 

encontravam-se ocupadas no mercado de trabalho ou que, encontrando-

se desocupadas, tinham procurado trabalho no mês anterior a data da 

pesquisa. 

 

2. Sociais:  

 

• Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - IDHM – Representa a 

média geométrica, com pesos iguais, das dimensões do Desenvolvimento 

Humano Municipal Renda5, Educação6 e Longevidade7; 

• Expectativa de anos de estudo - Número médio de anos de estudo que 

uma geração de crianças que ingressa na escola deverá completar ao 

atingir 18 anos de idade, se os padrões atuais se mantiverem ao longo de 

sua vida escolar; 

• Proporção de extremamente pobres - Proporção dos indivíduos com 

renda domiciliar per capita igual ou inferior a R$ 70,00/mês; 

• Proporção de pobres - Proporção dos indivíduos com renda domiciliar per 

capita igual ou inferior a R$ 140,00/mês; 

• Percentual de ocupados e empregados com carteira - Razão entre o 

número de empregados de 18 anos ou mais de idade com carteira de 

                                                           
5 É obtido a partir do indicador Renda per capita, através da fórmula: [ln (valor observado do 
indicador) - ln (valor mínimo)] / [ln (valor máximo) - ln (valor mínimo)], em que os valores mínimo e 
máximo são R$ 8,00 e R$ 4.033,00 (a preços de agosto de 2010). 
6 É obtido através da média geométrica do subíndice de frequência de crianças e jovens na escola, 
com peso de 2/3, e do subíndice de escolaridade da população adulta, com peso de 1/3. 
7 É obtido a partir do indicador Esperança de vida ao nascer, através da fórmula: [(valor observado do 
indicador) - (valor mínimo)] / [(valor máximo) - (valor mínimo)], em que os valores mínimo e máximo 
são 25 e 85 anos, respectivamente. 



41 
 

 

trabalho assinada e o número total de pessoas ocupadas nessa faixa etária 

multiplicado por 100. 

 O cálculo das estimativas dos indicadores sociais e econômicos foi 

realizado pelo método geométrico, o mesmo utilizado para estimativas de cálculo de 

crescimento populacional. Nessa perspectiva, utilizou-se a população apresentada 

nos Censos Demográficos de 2000 e 2010 bem como a estimativa dos anos 

intercensitários (2001-2009 e 2011-2015).  

O cálculo da estimativa (r) se deu ao subtrair-se 1 da raiz enésima do 

quociente entre a indicador final (Pt) e o indicador no começo do período considerado 

(P0), multiplicando-se o resultado por 100, sendo “n” igual ao número de anos no 

período (BRASIL, 2008), conforme cálculo exposto a seguir: 

 

5.3.4. Indicador de saúde 

 

Após a reforma psiquiátrica, necessitou-se de espaços para tratamento dos 

indivíduos com transtorno mental ou sofrimento psíquico, de forma que não fossem 

retirados do convívio familiar e comunitário. Desta forma, os Centros de Atenção 

Psicossocial – CAPS tornaram-se um local inovador e estratégico dentro da nova 

política de saúde mental e espaço de elevada importância na prevenção e detecção 

do suicídio. Diante do exposto, utilizou-se, o indicador de saúde referente à cobertura 

de CAPS/100.000 como forma de analisar a expansão da rede de atenção 

psicossocial e tentar correlacionar esse serviço como uma possível proteção nos 

casos de suicídio (BRASIL, 2015). 

Os dados foram obtidos através do documento denominado Saúde Mental 

em Dados, Ano 10, nº 12, de 2015 disponível no link: 

http://www.mhinnovation.net/sites/default/files/downloads/innovation/reports/Report_

12-edicao-do-Saude-Mental-em-Dados.pdf. 

Para definição desse indicador foi utilizado o cálculo de cobertura 

ponderada por porte do CAPS8 (BRASIL, 2015). Os dados de cobertura do CAPS 

                                                           
8 Existem 5 tipos de CAPS: CAPS I – municípios com população entre 20.000 e 70.000 habitantes; 
CAPS II – municípios com população entre 70.000 e 200.000 habitantes; CAPS III – municípios com 
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estão disponíveis de 2002, quando foi habilitado a primeira unidade do país, até 2014, 

último ano disponibilizado. Deste modo, o ano de 2015 foi calculado por meio da 

estimativa de crescimento realizada pelo método geométrico entre os censos, 

conforme descrito no cálculo dos indicadores econômicos e sociais. 

 

5.3.5. Indicadores climáticos 

 

Os indicadores climáticos são captados com recursos que inclui 

pluviômetros convencionais, plataformas automáticas de coleta de dados, radar 

meteorológico e satélites meteorológicos, os quais produzem dados que são 

disponibilizados em tempo real pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos 

Hídricos – Funceme, obtidos através do link: 

http://funceme.br/app/calendario/produto/ceara/media/anual.   

Dentre os elementos climáticos que são monitorados e que estão 

disponíveis, envolvendo secas e os desdobramentos sociais, optou-se por dois 

indicadores climáticos, os quais são divididos em duas variáveis (FUNCEME, 2018): 

• Média anual de chuvas em mm - Está medida refere-se à quantidade de 

chuva observada por metro quadrado em determinado local do Estado e 

em determinado período do ano, sendo calculada em milímetros e oriunda 

do total anual de chuvas no Estado do Ceará (em milímetros); 

• Desvio - É o desvio do total de chuvas anual normalizado em Relação à 

Média do Total de Chuvas no Estado do Ceará (em percentual). 

 

5.4. Variáveis de estudo 

 

O tempo foi analisado de forma agrupada para o período (2000-2015) e por 

ano. A variável dependente utilizada foi o coeficiente bruto de mortalidade por suicídio 

(CBMS), utilizando-se o seguinte cálculo:  

 

𝐶𝐵𝑀𝑆 =
Média do número de óbitos por suicídios no Ceará,   entre 2000 a 2015 

Média da população cearense entre 2000 a 2015
𝑋 100.000  

 

                                                           
população acima de 200.000 habitantes; CAPSi (infantil) – municípios com população acima de 
200.000 habitantes  e CAPSad – municípios com população acima de 100.000 habitantes. 

http://funceme.br/app/calendario/produto/ceara/media/anual
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Para caracterização da população do estudo, a partir dos dados disponíveis 

na DO, as variáveis foram reagrupadas para fins de análise. A faixa etária foi 

reorganizada em ciclo de vida, a saber: 

 

• Jovem: engloba todos os casos de suicídio entre indivíduos até 29 anos. 

Apesar do Estatuto da Juventude considerar jovens pessoas com 15-29 

anos, neste estudo, por serem poucos casos entre menores de 15 anos, 

estes foram incluídos nesta categoria (Brasil, 2013 ); 

• Adulto: compreende indivíduos entre 30 e 59 anos; 

• Idoso: foram incluídos todos os casos de pessoas com 60 anos ou mais, 

conforme o proposto no Estatuto do Idoso (BRASIL, 2013).  

 

 Em relação à raça, o preenchimento da DO ocorre de acordo com a 

percepção do médico que a preencheu, o que pode gerar dados poucos precisos. 

Além disto, observou-se que houve muitos casos com a raça ignorada pela falta de 

notificação. Por esse motivo, para fins de análise, optou-se por agrupar as raças 

indígena e amarela como “outras”. 

No que se refere à situação conjugal, optou-se por agrupar na categoria 

união estável os casos relatados como casado e/ou vivendo em união consensual. Tal 

escolha deve-se ao fato que aqueles que vivem com companheiros apresentam, 

teoricamente, características semelhantes de relações sociais no que corresponde ao 

suicídio. Entretanto, optou-se por não agrupar os demais em apenas uma categoria, 

por entender que entre aqueles que não possuem união estável existem outros 

indicadores que contribuem para a ocorrência do problema estudado (LAMA et al., 

2015; LYONS et al., 2016; BURRELL et al., 2017; GOLSHIRI et al., 2017; NOGUCHI 

et al., 2017; KYUNG-SOOK et al., 2018).  

Em relação ao local de residência, os dados foram reagrupados de duas 

formas: 1. residir no interior ou capital; e 2. área de residência por macrorregião de 

saúde.  

Optou-se ainda por avaliar “residir no interior” ou “capital” pela grande 

expressividade do registro de óbitos da capital do Ceará, e por considerar, 

teoricamente, que o interior sofre mais influências do fenômeno da seca  (DURKHEIM, 

2011; IPECE, 2014; IPECE, 2017).  

Neste estudo, os 184 municípios foram analisados separadamente e 

agrupados por sua localização nas macrorregiões de saúde (MRS). 
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5.5. Processamento e análise dos dados 

  

Inicialmente, realizou-se o download do banco de dados através do TabNet. 

Em seguida, utilizando o Microsoft Office Excel 2010® for Windows 2010 (Microsoft 

Corporation; Redmond, WA, USA), foi realizada a limpeza e análise da consistência 

interna.  

Na terceira etapa, foi adicionada a população total e, por cada variável, as 

indicativas da população que cometeu suicídio, a fim de calcular os coeficientes brutos 

de mortalidade por suicídio por 100.000 habitantes, tanto anual quanto de todo o 

período de estudo. Os CBMS por 100.000 habitantes foram padronizados pelo método 

direto, tendo como base a população brasileira do Censo Nacional 2010. Em seguida, 

foram calculados os mesmos coeficientes para as variáveis independentes do estudo. 

Por fim, os dados foram agrupados em um único banco para fins analíticos.  

As análises estatísticas foram realizadas utilizando o software SPSS® 

(Statistical Package for the Social Sciences) versão 20.0®. Calculou-se a razão de 

CBMS (IC 95%) geral, por sexo, raça/cor, faixa etária, situação conjugal, local de 

residência e para cada MRS.  

Os dados do CBMS foram postos em mapa, a fim de observar a distribuição 

dos CBMS em todo o Estado durante o período total, identificando os municípios e 

seus CBMS. Os municípios que apresentaram CBMS maiores que 8 por 100.000 

habitantes foram analisados individualmente em relação a seus indicadores 

populacionais, econômicos e sociais.  

Por fim, calculou-se a análise da tendência temporal por meio de gráficos 

de linhas e modelos de regressão joinpoint (regressão linear segmentada por pontos 

de inflexão de Poisson) no período do estudo, por características populacionais e por 

macrorregião de saúde. Para tanto, utilizou-se o Joinpoint Regression Program versão 

4.4.2 (http://surveillance.cancer.gov/joinpoint/).  

Para a análise de regressão joinpoint, as séries foram ajustadas segundo 

modelo de regressão linear de primeira ordem. O ajuste do modelo foi avaliado através 

do coeficiente de regressão (R²) e pela significância do teste. Esta técnica estatística 

regula o ajuste de uma série de linhas, bem como de seus pontos de inflexão, em uma 

escala logarítmica, por meio do teste de tendências anuais (GUIMARÃES et al., 2012). 

Com o intuito de obter a melhor linha de cada segmento, foi utilizado o método de 

permutação de Monte Carlo como teste da significância estatística.  

http://surveillance.cancer.gov/joinpoint/
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Utilizou-se coeficiente de determinação (R²) para o ajuste dos modelos que 

foram examinados, além da utilização de gráficos em que foram plotados os resíduos 

e os valores preditos. Foi realizada a exponenciação do coeficiente β e a seguir 

calculada a variação anual percentual da taxa: Variação percentual da taxa = (1 - e 

β) * 100. 

A partir da definição dos seguimentos, estimou-se e testou-se a Variação 

Percentual Anual (APC) e a Variação Percentual Anual Média (AAPC), com seus 

respectivos IC 95% (MARTINS-MELO et al., 2016). O resultado permitiu demonstrar 

crescimento (APC positivos), redução (APC negativos) ou manutenção (APC=0) da 

tendência ao longo de toda a série histórica analisada.  

Utilizou-se correlação de Sperman para avaliar a relação entre a variável 

desfecho e os indicadores econômicos, sociais, de saúde e climáticos, bem como os 

subgrupos populacionais e os indicadores do Ceará no período. Foi considerado 

estatisticamente significativo no nível de 5%. Po fim, foi analisado a força das 

correlações de acordo com a seguinte referência (Figura 6):  

 

Figura 6 -  Força das correlações de Sperman 

 

Fonte: SANTOS, C. "Estatística descritiva-manual de auto-
aprendizagem." Lisboa: Edições Sílabo (2007). 

 

5.6. Aspectos éticos 

Este estudo obedeceu aos princípios da Resolução 466/2012 do Conselho 

Nacional de Saúde que dispõe sobre pesquisas envolvendo seres humanos. Este 

estudo teve como benefício subsidiar ações e políticas específicas para o Estado do 

Ceará, no que se refere à prevenção do suicídio. Diante dos fatos apresentados, o 
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presente estudo dispensará o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

O projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade 

Federal do Ceará (UFC) e aprovado por meio do parecer 2.253.640 em 01 de 

setembro de 2017. 

O estudo foi baseado em dados secundários eletrônicos acessíveis ao 

público, não sendo possível identificar os indivíduos, garantido assim o sigilo e 

gerando riscos ou desconfortos mínimos para os familiares.  
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6. RESULTADOS 

 

Não houve diferença proporcional entre o número de óbitos por suicídio ao 

se distinguir causa básica e causa múltipla. Os CBMS foram maiores entre o sexo 

masculino (155,17 por 100.000 habitantes); na raça parda (88,05 por 100.000 

habitantes), na faixa etária adulta (337,73 por 100.000 habitantes), com união estável 

(117,91 por 100.000 habitantes) e que residiam no interior do estado (98,75 por 

100.000 habitantes). A razão dos coeficientes foi maior entre os homens (4,17), pardos 

(2,99), adultos (5,78) e que não residem na capital (1,1) (Tabela 1). 

 

Tabela 1 - Proporção de óbitos por suicídio por tipo de causa, CBMS por variáveis 

indicativas da população que cometeu suicídio e razão dos coeficientes brutos de 

mortalidade por suicídio no Estado do Ceará entre os anos de 2000 – 2015. 

Fortaleza/CE, 2018. 

Variáveis 
BÁSICA 

  
MÚLTIPLA 

  
CBMS 

  
RAZÃO CBMS 

  
N % N % 

Sexo (n= 7855 vs n=7925) 
  

  

Feminino 1556 19,80 1573 19,80 37,18 1 
Masculino 6299 80,20 6352 80,10 155,17 4,17 

Raça/cor (n= 5789 vs n=5851)  
  

  

Branco 1153 14,70 1161 14,60 43,02 1,46 
Negro 4375 55,70 4423 55,80 63,74 2,17 
Pardo 228 2,90 233 2,90 88,05 2,99 
Outra raça * 33 0,50 34 0,50 29,45 1 

Faixa etária* (n=7848 vs n= 7918) 
 

  

Jovem 2775 35,40 2805 35,40 58,45 1 
Adulto 4016 51,20 4050 51,20 337,73 5,78 
Idoso 1057 13,50 1063 13,40 137,59 2,35 

Situação conjugal (n=7506 vs n= 7570) 
 

  

União estável 2573 32,80 2594 32,80 117,91 1,07 
Separado** 231 2,90 231 2,90 116,80 1,06 
Solteiro 4413 56,20 4451 56,10 110,60 1 
Viúvo 289 3,70 294 3,70 101,35 0,92 

Local de residência (n=7857 vs n= 7927) 
 Capital  2077 26,40 2086 26,30 86,57 1 
 Interior  5780 73,56 5841 73,68 98,75 1,14 

Legenda: *amarela/indígena; ** judicialmente 
Fonte: Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS)/ Ministério 
da Saúde, Sistema de Informação de Mortalidade. Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE)/ Censos Nacionais de População (2000 e 2010). 
 

Foi observado que embora a distribuição proporcional anual da população 

por macrorregião, em relação ao Estado, se mantenha estável há uma variação anual 

das razões do CBMS. A variação populacional foi maior em Fortaleza (2,2%) e Cariri 
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(0,9%), enquanto que as maiores variações anuais da razão do CBMS das 

macrorregiões em relação ao estado e do período de estudo ocorreu no Sertão Central 

(0,98 e 1,19, respectivamente) (Tabela 2). 

Tabela 2 - Razão do CBMS (por 100.000 habitantes) pelo CBMS por macrorregiões 

de saúde (por 100.000 habitantes), em relação ao total da população do Estado do 

Ceará, por ano e população. Fortaleza/Ce, 2018. 

Ano 
Cariri Fortaleza Litoral Leste Sertão Central Sobral 

Pop* M/E** Pop* M/E** Pop* M/E** Pop* M/E** Pop* M/E** 

2000 - 2015 16,9 1,05 51,2 0,91 6,2 1,00 7,3 1,19 18,4 1,12 

2000 17,5 1,47 49,9 0,73 6,4 1,38 7,5 0,83 18,7 1,22 

2001 17,4 1,31 50,1 0,82 6,4 0,87 7,5 1,79 18,7 0,93 

2002 17,3 1,02 50,3 1,01 6,3 0,82 7,5 1,13 18,6 0,97 

2003 17,2 0,99 50,5 0,94 6,3 1,05 7,4 1,14 18,5 1,09 

2004 17,1 1,05 50,7 0,96 6,3 0,83 7,4 1,12 18,5 1,07 

2005 17,1 1,17 50,9 0,94 6,2 1,04 7,4 0,81 18,4 1,07 

2006 17,0 1,20 51,1 0,90 6,2 0,98 7,3 1,21 18,4 1,01 

2007 16,9 1,00 51,2 0,90 6,2 1,35 7,3 1,09 18,4 1,11 

2008 16,9 1,07 51,4 0,89 6,2 1,03 7,3 1,17 18,3 1,15 

2009 16,8 0,82 51,5 0,92 6,1 0,90 7,3 1,31 18,3 1,31 

2010 16,8 0,88 51,6 0,80 6,1 1,09 7,2 1,61 18,2 1,41 

2011 16,7 0,83 51,7 0,96 6,1 1,23 7,2 1,16 18,2 1,13 

2012 16,7 1,11 51,8 0,94 6,1 0,76 7,2 1,37 18,2 0,99 

2013 16,7 1,02 51,9 0,93 6,1 1,11 7,2 0,87 18,1 1,18 

2014 16,6 1,22 52,0 0,90 6,0 0,86 7,2 1,12 18,1 1,10 

2015 16,6 0,90 52,1 0,94 6,0 0,82 7,2 1,38 18,1 1,17 

Legenda: *Proporção da população da região em relação ao total do Estado, **Razão em relação 
ao coeficiente bruto de mortalidade por suicídio da macrorregião em relação ao Estado. 
Fonte:  elaboração da própria autora. 

 

6.1. Aspectos demográficos e tendência temporal da mortalidade por suicídio 

no Estado do Ceará entre 2000 a 2015 

 

Observou-se que durante o período do estudo houve uma mudança 

percentual anual média de crescimento, estatisticamente significativa, dos 

coeficientes brutos de mortalidade por suicídio no Ceará (R²= 0,46; AAPC=3,8) 

(Gráfico 1, Tabela 3). 
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Gráfico  1 - Coeficiente bruto de mortalidade por suicídio, por 100.000 habitantes, no 

Estado do Ceará entre os anos de 2000 – 2015. Fortaleza/CE, 2018. 

 

Fonte: Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS)/ Ministério da Saúde, 
Sistema de Informação de Mortalidade. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)/ Censos 
Nacionais de População (2000 e 2010).  

 

Foi observado crescimento dos CBMS ao longo do tempo tanto para o sexo 

masculino (R²= 0,48), quanto para o feminino (R²= 0,34). O sexo masculino teve maior 

crescimento nos anos 2000 – 2002 e 2003 – 2005. Há mudança percentual anual de 

crescimento estatisticamente significante para ambos os sexos, com mudança 

percentual média no período de 2000-2002 (masculino com APC= 25,7 e feminino 

com APC= 27,9), bem como mudança percentual anual média, ambas significantes 

(masculino com AAPC= 3,9 e feminino com AAPC= 3,8) (Gráfico 2, Tabela 3). 

 

Gráfico  2 - Coeficiente bruto de mortalidade por suicídio, por sexo, por 100.000 

habitantes, no Estado do Ceará entre os anos de 2000 – 2015. Fortaleza/CE, 2018. 

 

Fonte: Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS)/ Ministério da Saúde, 
Sistema de Informação de Mortalidade. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)/ Censos 
Nacionais de População (2000 e 2010). 



50 
 

 

  

Há oscilação dos CBMS para raça branca, com dois períodos de 

crescimento (2000–2002 e 2012–2014), sem crescimento percentual anual médio 

significante (AAPC= 0,1; R²9 < 0,01). A raça negra apresentou redução dos CBMS no 

período (R²= 0,37), destacando-se os anos 2001-2002 e 2010-2012, com mudança 

percentual anual média significante (AAPC= -4,8). A raça parda apresentou 

crescimento estatisticamente significante no período (R²= 0,38), com significante 

crescimento percentual médio entre os anos 2000-2007 (APC= 10,0) e percentual 

anual médio (AAPC=3,2). Nos anos de 2009, 2010 e 2013 não tiveram registros 

oficiais de CBMS nas outras raças (amarelos e índios). Em linhas gerais, 

apresentaram percentual anual médio decrescente (R²= 0,71), com mudança 

percentual anual média significante em todo o período (AAPC=-22,9). (Gráfico 3 e 

Tabela 3). 

 

Gráfico  3 - Coeficiente bruto de mortalidade por suicídio, por raça, por 100.000 

habitantes, no Estado do Ceará entre os anos de 2000 – 2015. Fortaleza/CE, 2018. 

 
Fonte: Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS)/ Ministério da Saúde, 
Sistema de Informação de Mortalidade. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)/ Censos 
Nacionais de População (2000 e 2010). 

 

Entre os jovens até 29 anos, houve discreto crescimento no período (R²= 

0,35) com mudança percentual anual média estatisticamente significante (AAPC= 

                                                           
9 Dados não apresentados.  
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3,6). Nos adultos de 30 a 59 anos, foi observado o crescimento do percentual anual 

médio dos CBMS (R²= 0,18) mas não significante no período (AAPC= 3,5). Os idosos 

acima de 60 anos apresentaram crescimento (R²= 0,36), porém, menos acentuado 

que os adultos, mas com crescimento percentual anual médio estatisticamente 

significante (AAPC= 2,6) (Gráfico 4 e Tabela 3). 

 

Gráfico  4 - Coeficiente bruto de mortalidade por suicídio, por faixa etária, por 100.000 

habitantes, no Estado do Ceará entre os anos de 2000 – 2015. Fortaleza/CE, 2018. 

 

Fonte: Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS)/ Ministério da Saúde, 
Sistema de Informação de Mortalidade. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)/ Censos 
Nacionais de População (2000 e 2010).  

 

Houve decréscimo não significante do percentual anual médio dos CBMS 

entre pessoas em união estável (R²= 0,05; AAPC= -0,4). Para as pessoas separadas 

judicialmente, houve tendência de crescimento significante do percentual anual médio 

(R²= 0,32; (AAPC= 3,0). Entre pessoas solteiras foi observado crescimento dos CBMS 

(R²= 0,26), com mudança significante do percentual médio de crescimento entre os 

anos 2000-2005 (APC= 13,6) e do percentual anual médio (AAPC=3,0). Entre os 

indivíduos viúvos, o crescimento ao longo do tempo não foi significante (R²= 0,03) 

(Gráfico 5 e Tabela 3). 
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Gráfico  5 - Coeficiente bruto de mortalidade por suicídio, por pessoas situação 

conjugal, por 100.000 habitantes, no Estado do Ceará entre os anos de 2000 – 2015. 

Fortaleza/CE, 2018. 

 
Fonte: Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS)/ Ministério da Saúde, 
Sistema de Informação de Mortalidade. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)/ Censos 
Nacionais de População (2000 e 2010).  

 

Apesar da oscilação nos CBMS, observou-se crescimento ao longo dos 

anos, independentemente do local de residência (capital: R²= 0,05 vs interior do 

estado: R²= 0,64). Houve aumento significante dos CBMS com mudança percentual 

média entre os anos 2000-2002 (APC= 20,8) e mudança percentual anual média 

(AAPC=2,9) para os que residiam no interior (Gráfico 6 e Tabela 3). 
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Gráfico  6 - Coeficiente bruto de mortalidade por suicídio, por local de residência, por 

100.000 habitantes, no Estado do Ceará entre os anos de 2000 – 2015. Fortaleza/CE, 

2018. 

 
Fonte: Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS)/ Ministério da Saúde, 
Sistema de Informação de Mortalidade. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)/ Censos 
Nacionais de População (2000 e 2010).  

 

Considerando a distribuição por macrorregião de saúde, há oscilação dos 

CBMS no Cariri, Fortaleza e Litoral Leste/Jaguaribe. Nas macrorregiões Cariri 

(AAPC=0,5 e R²= 0,02), Litoral Leste/Jaguaribe (AAPC = 1,5 e R²= 0,09) e Sertão 

Central (AAPC = 2,9 R²= 0,22) a mudança percentual anual dos coeficientes não foi 

estatisticamente significante (Gráfico 7 e Tabela 3). 

 

Gráfico  7 - Coeficiente bruto de mortalidade por suicídio nas macrorregiões de saúde 

Cariri, Litoral Leste/Jaguaribe e Sertão Central, por 100.000 habitantes, entre os anos 

de 2000 – 2015. Fortaleza/CE, 2018. 

 

Fonte: Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS)/ Ministério da Saúde, 
Sistema de Informação de Mortalidade. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)/ Censos 
Nacionais de População (2000 e 2010). 
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Na macrorregião Fortaleza houve crescimento do CBMS nos anos de 2000-

2002 e 2003-2005, contudo há oscilação ao longo dos anos (R²= 0,34) (Gráfico 8).  

 

Gráfico  8 - Coeficiente bruto de mortalidade por suicídio na macrorregião de saúde 

Fortaleza, por 100.000 habitantes, entre os anos de 2000 – 2015. Fortaleza/CE, 2018. 

 

Fonte: Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS)/ Ministério da Saúde, 
Sistema de Informação de Mortalidade. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)/ Censos 
Nacionais de População (2000 e 2010). 

 

Há mudança percentual média crescente e estatisticamente significante, no 

período de 2000-2002 (APC=43,9). Embora menor, a mudança percentual anual 

mantém-se significante para o período (AAPC=5,3). Na macrorregião de saúde 

Sobral, foi observado crescimento em todo o período, sendo esta variação 

parcialmente explicada pelo tempo (R²= 0,55) (Gráfico 09). Entre 2000-2008 a 

mudança percentual média foi maior e significativa estatisticamente (APC=6,5). Houve 

crescimento estatisticamente significante no período com mudança percentual anual 

média (AAPC= 2,9) (Tabela 3). 

 

Gráfico  9 - Coeficiente bruto de mortalidade por suicídio na macrorregião de saúde 

de Sobral, por 100.000 habitantes, entre os anos de 2000 – 2015. Fortaleza/CE, 2018. 

 

Fonte: Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS)/ Ministério da Saúde, 
Sistema de Informação de Mortalidade. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)/ Censos 
Nacionais de População (2000 e 2010). 
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Tabela 3 - Tendência de joinpoint para coeficientes brutos de mortalidade por suicídio no Estado do Ceará entre os anos de 2000 – 

2015. Fortaleza/CE, 2018. 

Variáveis 
Tendência 1 Tendência 2 Todo o período 

Período APC§ 
IC 95% 

Período APC§ 
IC 95% 

AAPC£ 
IC 95% 

LI LS LI LS LI LS 

Geral 2000 2002 26,2* 3,9 53,2 2002 2015 0,8 -0,3 1,8 3,8* 1,3 6,4 
Sexo**              

Masculino 2000 2002 25,7* 2,1 54,6 2002 2015 0,9 -0,2 2,0 3,9* 1,2 6,6 
Feminino 2000 2002 27,9* 0,2 63,2 2002 2015 0,5 -0,7 1,8 3,8* 0,7 7,0 

Raça/cor **              
Branco 2000 2015 0,1 -1,5 1,7      0,1 -1,5 1,7 
Negro 2000 2015 -4,8* -7,9 -1,6      -4,8* -7,9 -1,6 
Pardo 2000 2007 10,0* 5,6 14,6 2007 2015 -2,4 -5,6 1,0 3,2* 0,9 5,7 
Outra raça (amarela/indígena) 2000 2015 -22,9* -28,9 -16,4      -22,9* -28,9 -16,4 

Faixa etária**              
Jovem 2000 2002 26,1 0,0 58,9 2002 2015 0,5 -0,7 1,7 3,6* 0,6 6,6 
Adulto 2000 2002 30,0 -4,1 76,4 2002 2015 -0,1 -1,7 1,5 3,5 -0,4 7,5 
Idoso 2000 2015 2,6* 0,6 4,6      2,6* 0,6 4,6 

Estado civil**              
Em união estável 2000 2015 -0,4 -1,5 0,7      -0,4 -1,5 0,7 
Separado judicialmente 2000 2015 3,0* 0,4 5,6      3,0* 0,4 5,6 
Solteiro 2000 2005 13,6* 6,4 21,3 2005 2015 -1,6 -3,8 0,6 3,2* 0,8 5,7 
Viúvo 2000 2015 1,9 -2,3 6,3      1,9 -2,3 6,3 

Local de residência              
Residente na capital 2000 2002 35,0 -4,5 90,9 2002 2015 -0,8 -2,6 1,0 3,3 -1,1 7,9 
Residente no interior do estado 2000 2002 20,8* 2,5 42,3 2002 2015 0,4 -0,5 1,3 2,9* 0,8 5,0 
Regional de saúde**              

Cariri 2000 2015 0,5 -1,3 2,3      0,5 -1,3 2,3 
Fortaleza 2000 2002 43,9* 9,7 88,8 2002 2015 0,4 -1,0 1,8 5,3* 1,8 9,0 
Litoral Leste/Jaguaribe 2000 2015 1,5 -0,9 3,9      1,5 -0,9 3,9 
Sertão Central 2000 2015 2,9 0,0 5,8      2,9 0,0 5,8 
Sobral 2000 2008 6,5* 2,9 10,3 2008 2015 -1,1 -5,2 3,2 2,9* 0,5 5,4 

Legenda: § APC: mudança percentual média;£ AAPC: mudança percentual anual média; *Significantemente diferente de 0% (p <0,05); **População disponível 
apenas de CENSO 2010.  
Fonte: elaboração da própria autora. 
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6.2. Indicadores econômicos, sociais, de saúde mental, climáticos e 

mortalidade por suicídio no Estado do Ceará entre 2000 e 2015 

 

Há correlação moderada negativa e estatisticamente significante dos 

CBMS com os indicadores de GINI (r = -0,63, p= 0,01); razão entre os 10% mais ricos 

e 40% mais pobres (r= -0,63, p= 0,01); Theil (r= -0,63, p= 0,01); razão de dependência 

(r= -0,63, p= 0,01); percentual de extremamente pobres (r= -0,63, p= 0,01) e 

percentual de pobres (r= -0,63, p= 0,01). Há correlação moderada positiva e 

significante com a cobertura de CAPS/100 mil habitantes (r= 0,63, p= 0,01); renda per 

capita da população (r= 0,63, p= 0,01); total da população economicamente ativa (r= 

0,63, p= 0,01); IDHM (r= 0,63, p= 0,01); expectativa de anos de estudo (r= 0,63, p= 

0,01); e percentual de empregados com carteira assinada (r= 0,63, p= 0,01). Não há 

correlação estatisticamente significante entre indicadores climáticos e os CBMS 

(Tabela 3). 

Foi observada correlação moderada positiva, estatisticamente significante, 

dos indicadores econômicos com ambos os sexos, sendo mais intensa entre os 

homens (r= 0,70, p= 0,00), idosos (r= 0,67, p= 0,00), separados (r= 0,57, p= 0,02) e 

residentes na macrorregião Sobral (r= 0,74, p= 0,00). Entre os indicadores 

econômicos e os CBMS daqueles que residiam no interior do estado (r= 0,85, p= 0,00), 

houve correlação forte positiva e estatisticamente significante. Não foi observada 

correlação entre os indicadores climáticos e os CBMS por sexo, faixa etária, situação 

conjugal ou região de residência (Tabela 4). 

Foi observada correlação moderada positiva e significante entre os 

indicadores de saúde e sociais do período com o CBMS para ambos os sexos, tanto 

entre jovens (r= 0,52, p= 0,04) quanto entre idosos (r= 0,67, p= 0,00), que viviam sem 

união estável, separado (r= 0,57, p= 0,02) e solteiro (r= 0,51, p= 0,04), pardos (r= 0,55, 

p= 0,03) e residentes na macrorregião Sobral (r= 0,74, p= 0,00). Entre os indicadores 

de saúde e sociais, e os CBMS daqueles que residiam no interior do estado (r= 0,84, 

p= 0,00), houve correlação forte positiva e estatisticamente significante. (Tabela 5). 



57 
 

 

Tabela 4 – Correlação entre coeficientes brutos de mortalidade por suicídio no Estado do Ceará e indicadores de saúde, econômicos 

e sociais do Estado do Ceará, entre os anos de 2000 – 2015. Fortaleza/CE, 2018. 

Ano CBMS 
Saúde  Econômicos Sociais  Climáticos 

CAPS¹ GINI2 10% / 40%3 
REN  
CAP4 

THEIL5 RD6 PEA7 IDHM8 
ANOS  
EST9 

% EPO10 % PO11 
% EMP 
CART12 

CHU13 DESV14 

2000 3,6 0,00 0,67 36,33 310,21 0,81 65,90 2.696.601 0,54 8,22 28,11 51,75 24,63 892.3 11.5 
2001 4,9 0,00 0,66 34,99 322,72 0,80 64,15 2.764.870 0,55 8,37 26,34 49,06 25,39 574.0 -28.3 
2002 5,9 0,25 0,66 33,71 335,73 0,79 62,44 2.834.868 0,57 8,52 24,69 46,50 26,17 818.3 2.2 
2003 5,3 0,27 0,65 32,46 349,27 0,78 60,78 2.906.638 0,58 8,67 23,14 44,08 26,98 835.6 4.4 
2004 5,7 0,30 0,65 31,27 363,36 0,77 59,16 2.980.225 0,59 8,83 21,68 41,79 27,81 1038.7 29.7 
2005 6,6 0,35 0,64 30,12 378,01 0,76 57,59 3.055.675 0,61 8,98 20,32 39,61 28,66 584.1 -27.0 
2006 6,0 0,57 0,63 29,01 393,25 0,75 56,05 3.133.035 0,62 9,15 19,04 37,55 29,55 765.5 -4.4 
2007 6,4 0,69 0,63 27,94 409,11 0,75 54,56 3.212.354 0,64 9,31 17,85 35,59 30,46 669.9 -16.3 
2008 6,6 0,79 0,62 26,91 425,61 0,74 53,11 3.293.681 0,65 9,48 16,73 33,74 31,40 923.1 15.3 
2009 6,0 0,85 0,62 25,92 442,77 0,73 51,70 3.377.066 0,67 9,65 15,67 31,99 32,36 1225.7 53.1 
2010 5,8 0,93 0,61 24,97 460,63 0,72 50,32 3.462.563 0,68 9,82 14,69 30,32 33,36 542.5 -32.2 
2011 6,5 0,95 0,60 24,05 479,21 0,71 48,98 3.550.224 0,70 10,00 13,77 28,74 34,39 1034.5 29.2 
2012 5,9 0,99 0,60 23,17 498,53 0,70 47,68 3.640.105 0,71 10,18 12,90 27,25 35,45 388.8 -51.4 
2013 6,7 1,01 0,59 22,31 518,63 0,70 46,41 3.732.261 0,73 10,36 12,09 25,83 36,54 551.2 -31.2 
2014 6,5 1,10 0,59 21,49 539,55 0,69 45,17 3.826.750 0,75 10,54 11,33 24,48 37,66 565.5 -29.4 
2015 6,4 1,25 0,58 20,70 561,31 0,68 43,97 3.923.631 0,77 10,73 10,62 23,21 38,82 532.7 -33.5 

Média    0,64 0,63 27,83 424,24 0,74 54,25 3.274.409 0,65 9,43 18,06 35,72 31,23 746,40 -6,77 
Corr   0,63 -0,63 -0,63 0,63 -0,63 -0,63 0,63 0,63 0,63 -0,63 -0,63 0,63 -0,16 -0,16 
Valor p   0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,56 0,56 
R2   0,96 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,98 0,98 0,99 0,11 0,11 

Legenda: 1: Cobertura de CAPS/100 mil habitantes por ano; 2: Índice de Gini; 3: Razão 10% mais ricos / 40% mais pobres; 4: Renda per capita; 5: Índice de 
Theil – L; 6: Razão de dependência; 7: População economicamente ativa; 8: Índice de desenvolvimento humano municipal; 9: Expectativa de anos de estudo; 
10: % de extremamente pobres; 11: % de pobres; 12: % de empregados com carteira - 18 anos ou mais; 13: Média anual de chuvas em mm; e 14: desvio da 
média de chuva em mm em relação à média histórica do Ceará 
Fonte: Atlas Brasil. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)/ Censos Nacionais de População (2000 e 2010). Elaboração da própria autora.  
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Tabela 5 – Correlação entre variáveis indicativas da população que cometeu suicídio e os indicadores econômicos e climáticos do 

Ceará, entre os anos de 2000 – 2015. Fortaleza/CE, 2018. 

 Variáveis 
Indicadores econômicos Climáticos 

GINI1 (r;p) 10% / 40%2(r;p) REN CAP3(r;p) THEIL4(r;p) RD5(r;p) PEA6(r;p) CHU7(r;p) DESV8(r;p) 

Sexo                 
Masculino -0,70 <0,01 -0,70 <0,01 0,70 <0,01 -0,70 <0,01 -0,70 <0,01 0,70 <0,01 -0,22 0,41 -0,22 0,41 
Feminino -0,54 0,03 -0,54 0,03 0,54 0,03 -0,54 0,03 -0,54 0,03 0,54 0,03 -0,15 0,58 -0,15 0,58 

Faixa etária                 
Jovem -0,52 0,04 -0,52 0,04 0,52 0,04 -0,52 0,04 -0,52 0,04 0,52 0,04 -0,02 0,95 -0,02 0,95 
Adulto -0,23 0,39 -0,23 0,39 0,23 0,39 -0,23 0,39 -0,23 0,39 0,23 0,39 0,13 0,63 0,13 0,63 
Idoso -0,67 <0,01 -0,67 <0,01 0,67 <0,01 -0,67 <0,01 -0,67 <0,01 0,67 <0,01 -0,38 0,15 -0,38 0,15 

Situação conjugal                 
União Estável 0,23 0,40 0,23 0,40 -0,23 0,40 0,23 0,40 0,23 0,40 -0,23 0,40 0,06 0,82 0,06 0,82 
Separado  -0,57 0,02 -0,57 0,02 0,57 0,02 -0,57 0,02 -0,57 0,02 0,57 0,02 -0,33 0,21 -0,33 0,21 
Solteiro -0,51 0,04 -0,51 0,04 0,51 0,04 -0,51 0,04 -0,51 0,04 0,51 0,04 -0,02 0,94 -0,02 0,94 
Viúvo -0,09 0,73 -0,09 0,73 0,09 0,73 -0,09 0,73 -0,09 0,73 0,09 0,73 -0,22 0,41 -0,22 0,41 

Raça/cor                 
Branco -0,07 0,80 -0,07 0,80 0,07 0,80 -0,07 0,80 -0,07 0,80 0,07 0,80 0,04 0,89 0,04 0,89 
Negro 0,59 0,02 0,59 0,02 -0,59 0,02 0,59 0,02 0,59 0,02 -0,59 0,02 0,08 0,78 0,08 0,78 
Pardo -0,55 0,03 -0,55 0,03 0,55 0,03 -0,55 0,03 -0,55 0,03 0,55 0,03 -0,03 0,92 -0,03 0,92 
Outra  0,83 <0,01 0,83 <0,01 -0,83 <0,01 0,83 <0,01 0,83 <0,01 -0,83 <0,01 0,35 0,19 0,35 0,19 

Local de residência                 
Capital -0,10 0,70 -0,10 0,70 0,10 0,70 -0,10 0,70 -0,10 0,70 0,10 0,70 0,02 0,94 0,02 0,94 
Interior -0,85 <0,01 -0,85 <0,01 0,85 <0,01 -0,85 <0,01 -0,85 <0,01 0,85 <0,01 -0,21 0,43 -0,21 0,43 

Macrorregião de saúde                 
Cariri -0,16 0,55 -0,16 0,55 0,16 0,55 -0,16 0,55 -0,16 0,55 0,16 0,55 -0,34 0,20 -0,34 0,20 
Fortaleza -0,53 0,04 -0,53 0,04 0,53 0,04 -0,53 0,04 -0,53 0,04 0,53 0,04 -0,14 0,59 -0,14 0,59 
Lit. Les/ Jagua. -0,35 0,19 -0,35 0,19 0,35 0,19 -0,35 0,19 -0,35 0,19 0,35 0,19 0,05 0,85 0,05 0,85 
Sert. Central -0,40 0,13 -0,40 0,13 0,40 0,13 -0,40 0,13 -0,40 0,13 0,40 0,13 -0,32 0,23 -0,32 0,23 
Sobral -0,74 <0,01 -0,74 <0,01 0,74 <0,01 -0,74 <0,01 -0,74 <0,01 0,74 <0,01 -0,11 0,69 -0,11 0,69 

Legenda: 1: Índice de Gini; 2: Razão 10% mais ricos / 40% mais pobres; 3: Renda per capita; 4: Índice de Theil – L; 5: Razão de dependência; 6: População 
economicamente ativa; 7: Média anual de chuvas em mm; e 8: desvio da média de chuva em mm em relação à média histórica do Ceará. 
Fonte: Atlas Brasil. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)/ Censos Nacionais de População (2000 e 2010). Elaboração da própria autora. 
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Tabela 6 – Correlação entre variáveis indicativas da população que cometeu suicídio e os indicadores de saúde e sociais do Ceará, 

entre os anos de 2000 – 2015. Fortaleza/CE, 2018. 

 Variáveis 
Saúde Indicadores Sociais 

CAPS¹(r;p) IDHM2(r;p) AE3(r;p) % EPO4(r;p) % PO5(r;p) % ECA6(r;p) 

Sexo                         
Masculino 0,70 <0,01 0,70 <0,01 0,70 <0,01 -0,70 <0,01 -0,70 <0,01 0,70 <0,01 
Feminino 0,53 0,03 0,54 0,03 0,54 0,03 -0,54 0,03 -0,54 0,03 0,54 0,03 

Faixa etária                         
Jovem 0,52 0,04 0,52 0,04 0,52 0,04 -0,52 0,04 -0,52 0,04 0,52 0,04 
Adulto 0,23 0,40 0,23 0,39 0,23 0,39 -0,23 0,39 -0,23 0,39 0,23 0,39 
Idoso 0,67 <0,01 0,67 <0,01 0,67 <0,01 -0,67 <0,01 -0,67 <0,01 0,67 <0,01 

Situação conjugal                         
Uni. Estável -0,25 0,36 -0,23 0,40 -0,23 0,40 0,23 0,40 0,23 0,40 -0,23 0,40 
Separado  0,57 0,02 0,57 0,02 0,57 0,02 -0,57 0,02 -0,57 0,02 0,57 0,02 
Solteiro 0,51 0,04 0,51 0,04 0,51 0,04 -0,51 0,04 -0,51 0,04 0,51 0,04 
Viúvo 0,08 0,76 0,09 0,73 0,09 0,73 -0,09 0,73 -0,09 0,73 0,09 0,73 

Raça/cor                         
Branco 0,06 0,84 0,07 0,80 0,07 0,80 -0,07 0,80 -0,07 0,80 0,07 0,80 
Negro -0,60 0,01 -0,59 0,02 -0,59 0,02 0,59 0,02 0,59 0,02 -0,59 0,02 
Pardo 0,55 0,03 0,55 0,03 0,55 0,03 -0,55 0,03 -0,55 0,03 0,55 0,03 
Outra  -0,83 <0,01 -0,83 <0,01 -0,83 <0,01 0,83 <0,01 0,83 <0,01 -0,83 <0,01 

Local de residência                         
Capital 0,10 0,71 0,10 0,70 0,10 0,70 -0,10 0,70 -0,10 0,70 0,10 0,70 
Interior 0,84 <0,01 0,85 <0,01 0,85 <0,01 -0,85 <0,01 -0,85 <0,01 0,85 <0,01 

Macrorregião de saúde                         
Cariri 0,15 0,57 0,16 0,55 0,16 0,55 -0,16 0,55 -0,16 0,55 0,16 0,55 
Fortaleza 0,53 0,04 0,53 0,04 0,53 0,04 -0,53 0,04 -0,53 0,04 0,53 0,04 
Lit. Les/ Jagua. 0,35 0,18 0,35 0,19 0,35 0,19 -0,35 0,19 -0,35 0,19 0,35 0,19 
Sert. Central 0,38 0,15 0,40 0,13 0,40 0,13 -0,40 0,13 -0,40 0,13 0,40 0,13 
Sobral 0,74 <0,01 0,74 <0,01 0,74 <0,01 -0,74 <0,01 -0,74 <0,01 0,74 <0,01 

Legenda: 1: Cobertura de CAPS/100 mil habitantes por ano; 2: Índice de desenvolvimento humano municipal; 3: Expectativa de anos de estudo; 4: % de 
extremamente pobres; 5: % de pobres; 6: % de empregados com carteira - 18 anos ou mais.  
Fonte: Atlas Brasil. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)/ Censos Nacionais de População (2000 e 2010). Elaboração da própria autora.
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A mudança percentual anual média crescente e estatisticamente 

significante do CBMS no estado (AAPC=3,8), nos instiga a observar a 

distribuição territorial dos suicídios. A maioria dos municípios cearenses 

apresentaram CBMS entre 4,0 e 6,0 por 100.000 habitantes (n=73, 39,7%) e 36 

municípios (19,6%) apresentaram coeficientes superiores a 8 por 100.000 

habitantes. De modo geral, existe distribuição irregular dos municípios com 

elevados CBMS, sendo 10 localizados na macrorregião Cariri, 4 na Fortaleza, 3 

no Litoral Leste/Jaguaribe, 5 no Sertão Central e 14 em Sobral (Figura 7). 

 

Figura 7 – Coeficiente bruto de mortalidade por suicídio (por 100.000 

habitantes), por município de ocorrência, do estado do Ceará, entre os anos de 

2000 – 2015. Fortaleza/CE, 2018. 

 

Fonte: Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS)/ Ministério da 
Saúde, Sistema de Informação de Mortalidade. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE)/ Censos Nacionais de População (2000 e 2010). Elaboração da própria autora 
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7. DISCUSSÃO  

 

Houve um crescimento dos CBMS nos 16 anos do estudo no Estado 

do Ceará. Há tendência de crescimento dos CBMS independe do sexo, sendo 

mais intensa na raça parda, entre os extremos de idade (jovens e idosos), que 

estão sem parceria afetiva-emocional (separados judicialmente ou solteiros), que 

residem no interior, especialmente nas macrorregiões de saúde Sobral e 

Fortaleza. Os indicadores socioeconômicos e de saúde estão correlacionados 

aos elevados CBMS, contudo, o mesmo não ocorre com os indicadores 

climáticos. 

 

7.1. Aspectos populacionais, magnitude e tendência temporal da 

mortalidade por suicídio no Estado do Ceará entre 2000 e 2015 

 

Homens cometem mais suicídios que mulheres no Ceará, no Brasil e 

no mundo (OLIVEIRA et al., 2012; ALVARO-MECA et al., 2013; PHILLIPS, 2014; 

FERREIRA, 2015; MACHADO;SANTOS, 2015). Estudos a nível nacional, no 

período de 2000 a 2012, apontam dados semelhantes a este estudo, ao 

demonstrar que o suicídio entre os homens são 3,7 mais frequentes que nas 

mulheres. Esses dados apontam para a influência que fatores econômicos 

exercem sobre os homens, especialmente se estiverem em posição 

socioeconômica de menor valorização social e com menores remunerações 

(MACHADO; SANTOS, 2015). 

Além disso, há que se destacar que a diferença entre o sucesso no 

suicídio entre o sexo masculino e feminino é associado, entre outras coisas, ao 

maior acesso que os homens têm em obter artifícios mais letais para o ato como, 

armas de fogo e venenos mais potentes, e por serem mais impactados por 

questões econômicas (MERGL et al., 2015; AZIZPOUR et al., 2017; BAHIA et 

al., 2017; CALIXTO; ZERBINI, 2017).  

A relação entre a questão socioeconômica e a forte influência no 

suicídio do sexo masculino pode estar relacionada, entre outras coisas, ao papel 

cultural atribuído ao homem, como único provedor de sua família. Há relatos que 

apotam que entre os homens, situações muito estressantes e o desemprego 

foram mais prevalentes (EISEN et al., 2017). Dessa forma, ao se ver incapaz de 
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realizar a função a qual foi “destinado” socialmente, de forma subconsciente, não 

resta outra alternativa senão o suicídio (SCHLÖSSER et al., 2014). Assim, a 

relação inversamente proporcional entre nível de pobreza e suicídio pode 

respaldar a relação entre maiores níveis sociais e econômicos e menores 

relações sociais, com a diminuição do papel da família na vida dos indivíduos e 

que a capacidade de consumo não mantém níveis de satisfação pessoal 

garantidos (GONÇALVES et al., 2011). 

Todavia, nossos achados indicam também uma tendência crescente 

do suicídio entre as mulheres no Ceará no período de 2000-2015. Isso pode ser 

comprovado pela alta prevalência das mulheres nos serviços de saúde após 

tentativas de suicídio (MERGL et al., 2015; AZIZPOUR et al., 2017; BAHIA et al., 

2017; CALIXTO; ZERBINI, 2017).  

Estudos mundiais apontam que, considerando a faixa etária, homens 

e mulheres possuem padrões diferentes de suicídio. (PHILLIPS et al., 2002; 

PHILLIPS et al., 2010; LOZANO et al., 2013; PHILLIPS, 2014; ABRAHAM; 

SHER, 2017; SNOWDON et al., 2017). Enquanto homens tem os maiores 

coeficientes de suicídio mais próximos a velhice, as mulheres atingem seus 

maiores índices na meia-idade. Alguns países como, Inglaterra e Itália, 

apresentaram crescimento apenas entre jovens do sexo masculino (ABRAHAM; 

SHER, 2017).  

Nos Países Baixos, Espanha e Austrália, esses coeficientes 

cresceram entre jovens de ambos os sexos, mas, predominantemente, no 

masculino. Nos países asiáticos, além do crescimento nessa faixa etária, 

observou-se proporções iguais entre o suicídio no sexo masculino e feminino, e 

em países como, Índia e China, essa proporção foi maior em mulheres, 

demonstrando uma diferença entre o padrão mundial (PHILLIPS et al., 2002; 

ABRAHAM; SHER, 2017; SNOWDON et al., 2017). Nos EUA, de uma maneira 

geral, observa-se uma mudança no padrão de idade na mortalidade por suicídio, 

no qual a meia-idade vem superando os idosos (PHILLIPS, 2014).  

Nas Américas, o suicídio juvenil é um dos responsáveis por manter 

elevadas os coeficientes de mortalidade nessa faixa etária. Assim como nas 

demais regiões do globo, são os jovens do sexo masculino os mais atingidos, 

porém, diferenças econômicas e sociais influenciam diretamente esse tipo de 

mortalidade nos 19 países que correspondem as Américas (PATTON, 2014). 
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 Nossos achados corroboram ainda com estudo epidemiológico sobre 

o suicídio, realizado no Ceará no período de 1997 e 2007, no qual foi observada 

maior prevalência de suicídio entre homens, na faixa etária entre 20 e 49 anos 

(OLIVEIRA et al., 2012).  

No Brasil, entre 2002 e 2012, houve um crescimento de 8,9% dos 

suicídios juvenis. Entretanto, ao se comparar esses óbitos com as demais 

causas de mortes nessa faixa etária como, acidentes de trânsito e homicídios, o 

suicídio ainda é a menor mortalidade nessa faixa etária (WAISELFISZ, 2014). 

Entre os anos 2000 e 2010, a faixa etária entre 20 e 59 anos foi a que apresentou 

maior crescimento e incidência de suicídio no Brasil (CALIXTO FILHO E 

ZERBINI, 2017). Isso demonstra um grande corte que inclui completamente a 

faixa etária “adultos” e ainda uma parte da faixa etária “jovens” deste estudo.  

Na cidade de Fortaleza/CE, as maiores taxas de suicídio foram 

encontradas na população entre 20 e 49 anos, mais uma vez, incluídas dentro 

da faixa etária “adultos” (OLIVEIRA et al., 2012).  

Neste estudo, apesar da faixa etária de adulto ter sido a que 

apresentou maior coeficiente (5 vezes maior que os jovens e 2 vezes maior que 

os idosos), foi a única que não apresentou crescimento significante no período. 

Supõe-se que os elevados coeficientes de suicídio na idade adulta, desde o 

início da série temporal, se manteve ao longo dos anos.  

Por outro lado, o crescimento do suicídio em idosos é um fenômeno 

mundial e brasileiro (KARBEYAZ et al., 2017; OJAGBEMI, 2017). Na Austrália, 

há diferenças em relação ao sexo, com coeficiente chegando a 41,43 por 

100.000 habitantes em 13 anos para os homens idosos, enquanto as mulheres 

não ultrapassou 5,46 por 100.000 habitantes no mesmo período (KOO et al., 

2017).  

No Brasil, entre os anos de 1980 e 2009, observou-se o aumento dos 

casos nessa faixa etária. Mesmo entre os idosos há diferenças em relação ao 

suicídio, havendo um maior risco entre aqueles com mais de 85 anos. Entretanto, 

no Estado do Ceará, há uma tendência significativamente crescente entre 

aqueles de 60 a 69 anos, (PINTO et al., 2012).  

Estudos sinalizam que o sexo, a idade e a existência de parceria 

afetiva-emocional podem estar associados ao maior risco de suicídio. Estudo 

iraniano apontou que, entre 1993 e 2013, pessoas solteiras, em ambos os sexos, 
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possuíam maiores coeficientes de suicídio anuais (AZIZPOUR et al., 2017).  Nos 

Estados Unidos, homens de meia idade que não possuem união estável têm 3,5 

vezes mais chances de cometer suicídio que aqueles que possuem parceria 

afetiva-emocional estável. Entre as mulheres, essa relação é 2,8 vezes maior 

(PHILLIPS et al., 2010).  

Este estudo também mostrou que os CBMS ficam consideravelmente 

maiores quando observados os indivíduos que estavam sem parceria afetiva-

emocional (solteiros, separados judicialmente e viúvos), semelhante aos 

achados mundiais (LOVISI et al., 2009; BOTEGA, 2014; YIP et al., 2015; 

KYUNG-SOOK et al., 2018). Há relatos que afirmam que, possuir alguma 

deficiência e/ou não ter um companheiro ou parceria afetiva-emocional, estão 

entre os principais fatores de tentativas de suicídio de mulheres (EISEN et al., 

2017).  

Diferente de outros estudos que analisaram a situação conjugal dos 

indivíduos entre os que possuíam ou não união estável, este analisou cada 

situação separadamente, por compreender que existem diferenças entre 

aqueles que eram solteiros, divorciados ou viúvos e cometeram suicídio 

(KYUNG-SOOK et al., 2018).  

Apesar dos coeficientes terem sido semelhantes em todas as 

situações conjugais, neste estudo os indivíduos com união estável/parceria 

afetiva-emocional apresentaram maiores CBMS. Este estudo não apresentou 

crescimento entre viúvos, porém, o CBMS foi elevado no período. Esses 

resultados sugerem uma relação estabelecida entre a viuvez e o suicídio, 

especialmente entre homens, com destaque para aqueles entre 55 e 74 anos 

(CORCORAN, 2009; KYUNG-SOOK et al., 2018). Deste modo, faz-se 

necessário avaliar o quanto fatores como suporte social e relações familiares 

exercem influência na questão do suicídio, mesmo na existência de situações 

econômicas fragilizadas (WALSH et al., 2017).  

Em muitos estudos a questão da raça tem sido apontada como um 

fator de risco para o suicídio (SONDERMAN et al., 2014; MACHADO E SANTOS, 

2015; GUIMARÃES; CARVALHO, 2016; VIOLANTI et al., 2016; DEVYLDER et 

al., 2017; HERBERT et al., 2017; HULLAND et al., 2017; LUO; FLORENCE, 

2017; MELCHIOR et al., 2017; MILNER; MAHEEN, et al., 2017; MILNER; WITT, 

et al., 2017; RAIFMAN et al., 2017; KYUNG-SOOK et al., 2018). Nos EUA, 
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indivíduos de raça branca tiveram risco 50% maior de suicídio que negros 

(SONDERMAN et al., 2014). Neste estudo, a mortalidade por suicídio entre 

negros diminuiu no período.  

No Brasil, a população indígena já foi apontada como a raça que 

apresentou maiores taxas de suicídio. Entretanto, foi entre os pardos que houve 

o maior crescimento, de 3,3 por 100 mil habitantes em 2000 para 5,9 por 100 mil 

habitantes em 2012 (MACHADO; SANTOS, 2015). No Estado de Sergipe, a raça 

parda foi responsável por 66,5% das mortes por suicídio entre os anos 2000 – 

2015 (GUIMARÃES; CARVALHO, 2016). No Ceará, não foram recuperados 

estudos acerca da relação entre raça/cor e a mortalidade por suicídio. Já no 

presente estudo, além da população parda obter os maiores coeficientes do 

período, foi a única que apresentou crescimento. 

É necessário discutir que a variável raça/cor é uma das que mais 

possui preenchimento incorreto ou incompleto nos Sistemas de Informações 

Nacional, impossibilitando a segurança dos dados relacionados a essa variável 

(BRAZ et al., 2013). Há que se destacar, entretanto, que a questão da raça está 

vinculada à várias interpretações. Deste modo, a fragilidade dos dados nesta 

variável pode ser decorrente de alguns fatores (PETRUCCELLI; SABOIA, 2013): 

 

• A miscigenação do povo brasileiro, que faz o conceito de pardo não 

ser completamente compreendido, e, especialmente no Ceará, 

aqueles que possuem uma pele negra mais clara podem ser 

considerados “morenos” e não negros;  

• A inexistência dessa raça “morena” nos questionários e censos faz 

com que o pardo acabe sendo a raça que mais lhes parecem 

adequadas para classificarem a raça, o que pode ter elevado o 

número de pardos entre aqueles que cometeram suicídio no Ceará; 

• A pouca importância dada a está variável no momento do 

preenchimento da DO, não havendo uma preocupação em fazer seu 

preenchimento de forma correta. 

 

Apesar de ser um fator importante, a raça está perdendo o seu valor 

quanto categoria a ser analisada em estudos científicos, dada a falta de 

profundidade que se dá a ela e a falta de compreensão de que a raça/cor é 



66 
 

 

resultado de um processo histórico e influenciado por diversos fatores sociais. 

Entretanto, isto se dá em paralelo a uma discussão política que cresce no cenário 

nacional sobre a raça enquanto fator de desigualdade social (MUNIZ, 2010).  

Observa-se ainda que a variável raça/cor é uma das menos utilizadas 

nos estudos brasileiros e isso parece estar relacionado à concepção que não há 

diferença entre as raças no que se refere ao acesso e atenção à saúde, 

reafirmando que todas as raças são democraticamente atendidas, o que já está 

superado e comprovado como inexistente em nosso país (ARAÚJO et al., 2009). 

Os municípios com CBMS superiores a 8 por 100.000 habitantes 

possuem distinções nos indicadores populacionais, sociais e econômicos. Há 

disparidades na extensão territorial10 (Altaneira com 73,3 km² e Tauá com 

4.018,16 km²) e densidade demográfica (Independência com 8 hab/km² e São 

Benedito com 130,6 hab/km²). Há municípios com residentes na zona urbana 10 

vezes menores que outros (São João do Jaguaribe com 3.169 habitantes  e Tauá 

com R$ 32.259 habitantes), a PEA varia em mais 10 vezes entre os municípios 

(Umari com 1.878 e Tauá com 21.649), na renda per capita há diferenças de 

193,0% (Ibicuitinga com R$ 196,54  e Ipaumirim com R$ 380,61), no IDHM 

(Iracema com 0,65 e Viçosa do Ceará com 0,57) e no Índice de Gini (Alcântaras 

com 0,46 e Ipaumirim com 0,63) (Apêndice  A). 

Há correlação entre os indicadores socioeconômicos e apesar do 

crescimento de espaços de suporte e acompanhamento de pessoas com 

transtorno mental/sofrimento mental (CAPS), o suicídio continuou a crescer no 

Estado do Ceará entre 2000-2015 embora não tenha sido correlacionado aos 

indicadores climáticos. 

Durkheim foi um dos primeiros a analisar o suicídio a partir de seu 

contexto social, trazendo uma discussão sociológica, e não apenas a partir de 

ótica biológica e individual do problema. Para ele, o aumento das taxas de 

suicídio podem ser expressão do sofrimento social e, a partir disso, o conceito 

de capital social vem ganhando força para compreensão do suicídio 

(DURKHEIM, 2011).  

Um estudo realizado em 23 países europeus apontou que há 

diminuição das taxas de suicídio, quando as pessoas recebem apoio social e 

                                                           
10 Dados não apresentados. 
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cuidados relacionados a seu bem-estar (ŠEDIVY et al., 2017). Isso reafirma que 

existem outros fatores que parecem ser mais influentes que pobreza e 

desigualdade na relação com o suicídio. Alguns estudos apontam coeficientes 

de suicídio mais elevado entre as populações economicamente mais vulneráveis 

ou vivenciando períodos de fragilidade econômica (ALVARO-MECA et al., 2013; 

HARPER; BRUCKNER, 2017; WALSH et al., 2017).  

As regiões Norte e Nordeste são marcadas, historicamente, por 

situação de pobreza e possuem o maior número de pessoas consideradas 

pobres e/ou extremamente pobres em comparação com as demais regiões do 

país, mesmo com a diminuição desses índices no período de 2004 – 2013. Mas, 

ao se analisar os coeficientes de suicídio nas mesmas regiões em um período 

semelhante (2000 - 2012), essas apresentaram os menores coeficientes do país 

(5,3 e 5,2 por 100 mil habitantes, respectivamente) (MACHADO; SANTOS, 

2015). Este achado leva a considerar que, apesar das questões sociais e 

econômicas aparentemente contribuírem para o suicídio, elas não influenciam 

apenas as classes mais baixas.   

Contudo, não há consenso sobre a relação entre as taxas de suicídio 

e o desenvolvimento social e econômico de uma região (ALVARO-MECA et al., 

2013; HARPER; BRUCKNER, 2017; WALSH et al., 2017; ŠEDIVY et al., 2017). 

Tem sido relatado que as comunidades rurais tendem a adaptar-se à escassez 

de recursos, sejam eles econômicos, sociais, humanos ou naturais (ALVARO-

MECA et al., 2013; HARPER; BRUCKNER, 2017; WALSH et al., 2017).  

O Estado do Ceará é marcado fortemente por questões relacionadas 

ao clima, o que muda o modo de viver daqueles que dependem da chuva como 

forma de subsistência11 e, por isso, os municípios mais vulneráveis aos 

problemas climáticos são monitorados (IPECE, 2017). Diante deste contexto, 

pode-se perceber que a seca tem impacto nas questões sociais e econômicas 

das populações rurais que dependem das chuvas para o plantio satisfatório, a 

fim de garantir a renda e o sustento familiar, uma vez que, com a falta d’água, a 

                                                           
11 Para mensurar e monitorar o impacto das condições climáticas o Índice Municipal de Alerta 
utiliza indicadores como: produtividade agrícola por hectare; produção agrícola por habitante; 
utilização da área colhida com culturas de subsistência; perda de safra; proporção de famílias 
beneficiadas com bolsa família; nº de vagas do seguro safra por 100 habitantes rurais; 
climatologia; desvio normalizado das chuvas; escoamento superficial; índice de distribuição de 
chuvas; índice de aridez e taxa de cobertura de abastecimento urbano de água. 
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colheita fica comprometida, afetando diretamente a qualidade de vida (FREIRE 

et al., 2016; IPECE, 2017; RIGOTTO et al., 2017). 

Entretanto, apesar da seca, de acordo com os últimos Censos, 

observou-se no Ceará melhora no IDHM (0,4 vs 0,6), na expectativa de anos de 

estudo (7,7 vs 9,7 anos) e na renda per capita (163,5 vs 267,6 reais), com melhor 

distribuição de renda entre os 20% mais pobres (31,7 vs 63,3 reais) e diminuição 

da proporção de renda apropriada entre os 10% mais ricos (45,4% vs 39,2%), 

redução dos extremamente pobres (41,1% vs 23,5%) e pobres (66% vs 42,7%), 

demonstrando a diminuição da pobreza e da desigualdade no estado (IBGE, 

2017b). O que parece indicar que a desigualdade social e econômica e a forma 

como o indivíduo se percebe no grupo têm um impacto maior do que a pobreza 

por si só na ocorrência do suicídio (LOUREIRO et al., 2010).  

Há que se destacar que nos últimos 25 anos ocorreu forte 

investimento estatal no Ceará, produzindo um processo de reestruturação 

econômica e territorial, a fim de se inserir de vez no cenário brasileiro, com 

destaque para o agronegócio, a expansão das indústrias e o investimento no 

turismo na região litorânea, o que promoveu um grande impacto na vida da 

população cearense (PEQUENO; ELIAS, 2014). Apesar desses pressupostos, 

neste estudo foram observadas correlações entre indicadores socioeconômicos 

e os CBMS. Observou-se que moradores da zona rural têm tendência ao 

crescimento dos CBMS. 

Embora o Ceará seja um estado com áreas predominantemente 

rurais, 90,91% de suas microrregiões são assim consideradas, menos da 

metade da população cearense ocupa esse espaço (FREIRE et al., 2016). É 

possível que o aumento da renda da população no interior do estado esteja 

vinculado ao acesso a rendimentos como, o Programa Bolsa Família, seguro-

safra, serviços autônomos-informais, aposentadorias e pensões, o que 

complementa a renda obtida com o trabalho formal (MORAIS et al., 2015; IPECE, 

2017). Desta forma, os achados deste estudo sinalizam que, residem no interior 

do estado, teoricamente, os menos favorecidos economicamente, o que está 

relacionado aos elevados CBMS. 

Porém, a exposição à situação de pobreza parece promover um maior 

sentimento de bem-estar, de pertencimento a comunidade que pode servir de 

fator de proteção contra o suicídio (NEPOMUCENO et al., 2017). Assim, embora 
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os fatores climáticos e as secas no Ceará pareçam não influenciar nos 

comportamentos suicidas, têm um papel importante no que se refere ao modo 

de viver da comunidade, exigindo que a população busque estratégias mais 

elaboradas para conviver com os problemas do local onde mora (MANCAL et al., 

2016).  

A problemática da seca no Ceará traz consigo a comercialização da 

água e a desapropriação de terras, obrigando os trabalhadores rurais a sairem 

de seus locais de origem e vinculação afetiva, bem como os expõe aos 

problemas ambientais, de agronegócio e às dificuldades para o desenvolvimento 

da agricultura familiar (SILVA et al., 2015; RIGOTTO et al., 2017), o que pode 

influenciar nas questões de saúde mental. 

Por outro lado, estudos sinalizam que as questões de saúde mental 

podem estar associadas à ocorrência de suicídio (BRASIL, 2006b; 2011a; b; 

AMAZARRAY et al., 2014; SONDERMAN et al., 2014; PATIAS et al., 2016; 

SIMÕES et al., 2016; HALPERN et al., 2017). Um estudo realizado no Japão não 

demonstrou uma relação significativa entre dificuldades econômicas e suicídio, 

entretanto, apontou uma relação significativa entre confiança social e vínculo 

comunitário como uma forma de atenuar fatores como depressão e ansiedade 

e, assim, reduzir o número de suicídio (OKAMOTO et al., 2013).  

Já um estudo norte-americano indica que a depressão é 

diagnosticada como um forte preditor para a tentativa e o sucesso no suicídio 

(SONDERMAN et al., 2014). Nossos achados levam a supor que embora tenha 

ocorrido um aumento da cobertura de CAPS, os CBMS também se elevaram, o 

que pode indicar que há um aumento da demanda no CAPS, seja pelas questões 

de transtorno mental/sofrimento mental, seja pelo processo de desospitalização 

decorrente da reforma psiquiátrica (CAMPOS; FEITOSA, 2015; GALLASSI et al., 

2016; RAMEH-DE-ALBUQUERQUE et al., 2017), seja pelo aumento do 

consumo de substâncias psicoativas (CRUZ et al., 2013; BASTOS; BERTONI, 

2014) 

O elevado consumo de drogas psicoativas aumenta as chances de 

depressão e tentativas de suicídio. O álcool, apesar de ser uma droga lícita, 

causa danos tão severos quanto a cocaína/crack em relação ao suicídio 

(RISSER et al., 2009; BRASIL, 2011b; KESSLER et al., 2012; CRUZ et al., 2013; 
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BASTOS; BERTONI, 2014; NARVAEZ et al., 2014; MOREIRA et al., 2015; 

CASTRO et al., 2016; GALLASSI et al., 2016; HALPERN et al., 2017).  

Segundo o sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para 

Doenças Crônicas Por Inquérito Telefônico (VIGITEL), no Brasil, 19,1% da 

população fez consumo abusivo de bebida alcoólica no ano de 2016, sendo que 

isso impactou 27,3% dos homens, e 12,1% das mulheres (BRASIL, 2016). O uso 

de álcool impelida mais diretamente o sexo masculino, que são os que mais 

cometem suicídios, considerando que mulheres consomem apenas 6,7% do total 

de álcool consumido pelos homens (MACHADO; SANTOS, 2015). Embora neste 

estudo não tenha sido possível avaliar esta variável por escassez de dados, no 

Ceará, estudos revelam elevadas taxas de consumo de drogas (CRUZ et al., 

2013). 

Contudo, os riscos de suicídio são maiores entre aqueles que fazem 

uso de cocaína/crack (BRASIL, 2006b; RUMIN, 2006; NUNES et al., 2007; 

SILVA; VIEIRA, 2008; SOUZA et al., 2012; LANCETTI, 2013; BOTTI; 

MACHADO, 2015; HALPERN et al., 2017; MACHADO et al., 2017). Achados da 

Pesquisa Nacional sobre o Uso de Crack, que ocorreu em 2013, apresentou o 

perfil de usuários de crack semelhante aos achados neste estudo (homens, não 

brancos, solteiros, com uma faixa etária menor entre 18 e 24 anos). Além disso, 

aproximadamente 40% das mulheres e 27% dos homens usuários de crack auto 

referiram ter uma saúde mental ruim (BASTOS; BERTONI, 2014). Neste estudo 

não foi possível avaliar a correlação desta variável com o CBMS por escassez 

de dados oficiais. 

O uso de crack foi associado a transtornos mentais, especialmente o 

transtorno de estresse pós-traumático e o risco para suicídio. Além disso, ele 

está associado com o uso de álcool e maconha. Também foi observado que os 

principais motivos que levam ao pensamento suicida são o fato de não conseguir 

lidar com o vício, com a ansiedade, com a depressão e com o distanciamento 

dos familiares (NARVAEZ et al., 2014). Entre os anos de 2009 e 2010, Fortaleza 

apresentou uma taxa de 64,3% de transtornos mentais comuns e quando 

avaliado ansiedade e depressão, de forma isolada, a taxa foi de 43% e 31%, 

respectivamente (GONÇALVES et al., 2014).  

Estudo realizado na capital cearense revelou que dentre os que 

tentaram o suicídio, houve uma elevada proporção de pessoas com aspectos 
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relacionados a fragilidade da saúde mental (OLIVEIRA et al., 2014). Entretanto, 

ao se observar as características de usuários de um CAPS, em Fortaleza, que 

já haviam tentado suicídio, observou-se que 64,6% eram do sexo feminino, 

76,0% tinham entre 30 e 59 anos e 65,5% não possuíam vínculos afetivos 

(OLIVEIRA et al., 2013). 

Por outro lado, há que se considerar que a inexistência de uma 

sistematicidade na coleta de dados epidemiológicos consistentes em relação à 

saúde mental da população é um fator que limita a compreensão deste indicador 

nos CBMS (PHILLIPS et al., 2002; WHO, 2014; GAO et al., 2017). 

Assim, é necessário compreender que prevenir o suicídio não é uma 

tarefa simples e exige um conjunto de estratégias e ações elaboradas de forma 

contextualizada, embasadas em dados epidemiológicos fidedignos, com metas 

a curto e longo prazo. Deste modo, é necessário compreender que mesmo sendo 

necessário o desenvolvimento de ações no nível macro, cada local necessita de 

respostas diferenciadas, seja por conta de questões individuais das vítimas ou 

por conta dos contextos e cenários político-econômicos e culturais locais. 

 

7.2. Limitações do estudo 

 

A principal limitação está relacionada ao uso de Sistemas de 

Informações, que devido a impossibilidade de acompanhar o preenchimento dos 

dados, podem representar ainda um número de casos inferiores aos reais. É 

importante destacar, porém, que as mensurações dos coeficientes de suicídio 

dependem também da forma como os registros dos óbitos são realizados, 

podendo mascarar ou evidenciar a questão (LOVISI et al., 2009; KHAZAEI et al., 

2017).  

Existem ainda limitações próprias do estudo ecológico, que nos 

impossibilita fazer uma relação entre o fenômeno do suicídio e a sua relação 

individualmente, em que seja controlada a variável de confundimento, 

impossibilidade relacionar exposição e desfecho em nível individual 

(FRONTEIRA, 2013).  

Entretanto, apesar das limitações apresentadas, o estudo sinaliza 

relevantes achados para a compreensão do fenômeno do suicídio no Estado do 

Ceará. 
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8. CONCLUSÕES  

 

Os achados neste estudo nos permite concluir que:  

1. Existe tendência de crescimento dos CBMS nos 16 anos do estudo; 

2. A tendência de crescimento dos CBMS no Estado do Ceará apresenta-se 

para ambos os sexos, para indivíduos considerados pardos, com extremos 

de idade (jovens e idosos), que viviem sem união estável (separados 

judicialmente e/ou solteiros) e que são residentes no interior do estado, em 

especial nas MRS Fortaleza e Sobral;  

3. Apesar da melhoria das condições sociais e econômicas e de oferta de  

serviços de saúde mental, estas não repercutiram sobre os CBMS no Estado 

do Ceará.  

 

9. RECOMENDAÇÕES  

 

Assim sendo, recomenda-se o desenvolvimento de novas pesquisas 

utilizando-se da análise espaço-temporal entre os municípios com maiores 

CBMS no Estado. 

Além disto, recomenda-se a condução de estudos seccionais, a fim 

de se conhecer a dinâmica individual envolvida e os fatores associados às 

tentativas do suicídio.  

Este estudo, e os demais a serem conduzidos, devem ser utilizados 

como subsídido para o desenvolvimento de políticas, estratégias e ações 

direcionadas aos indivíduos considerados potencialmente mais vulneráveis ao 

suicídio.  

É importante destacar ainda a necessidade da reorganização e 

estruturação colaborativa e intersetorial dos serviços públicos (saúde, educação, 

assistência social, dentre outros), a fim de oferecer apoio à comunidade e aos 

indivíduos considerados potencialmente mais vulneráveis ao suicídio, além de 

ampliar as ações de educação permanente dos profissionais que lidam com as 

questões relativas ao suicídio.  
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ANEXOS 

ANEXO A – CID 10 – X60-X84 - LESÕES AUTOPROVOCADAS 

INTENCIONALMENTE 

 

X60. - Autointoxicação por e exposição, intencional, a analgésicos, antipiréticos e 
antirreumáticos, não-opiáceos 
Inclui: derivados (da) (do): pirazolona, animofenol, drogas anti-inflamatórias não 

esteroides salicicatos 

X61. - Autointoxicação por e exposição, intencional, a drogas anticonvulsivantes 
[antiepilépticos] sedativos, hipnóticos, antiparkinsonianos e psicotrópicos não 
classificados em outra parte 
Inclui: antidepressivos, barbitúricos, derivados da hidantoína, iminostilbenos, 

metaqualona e seus derivados, neurolépticos, psicoestimulantes, 
succimidas e oxazolidina-diona, tranquilizantes 

X62. - Autointoxicação por e exposição, intencional, a narcóticos e psicodislépticos 
[alucinógenos] não classificados em outra parte 
Inclui: Cannabis (derivados da), cocaína, codeína, heroína, lisérgida [LSD], maconha, 

mescalina, metadona, morfina, ópio (alcalóides) 

X63. - Autointoxicação por e exposição, intencional, a outras substâncias farmacológicas de 
ação sobre o sistema nervoso autônomo 
Inclui: parassimpaticolíticos [anticolinérgicos e antimuscarínicos] e espasmolíticos, 

parassimpaticomiméticos [colinérgicos], simpaticolíticos [antiadrenérgicos], 
simpaticomiméticos [adrenérgicos] 

X64. - Autointoxicação por e exposição, intencional, a outras drogas, medicamentos e 
substâncias biológicas e às não especificadas 
Inclui: anestésicos (gerais) (locais), antibióticos sistêmicos e outros medicamentos 

antiinfecciosos, gases terapêuticos, hormônios e seus substitutos sintéticos, 
medicamentos de ação sobre o aparelho: cardiovascular, gastrointestinal, 
medicamentos e drogas de ação sobre o metabolismo da água, dos sais 
minerais e do ácido úrico, medicamentos sistêmicos e hematológicos 
preparações de uso tópico, produtos que atuam sobre os músculos lisos e 
esqueléticos e sobre o aparelho respiratório, vacinas 

X65. - Autointoxicação voluntária por álcool 
Inclui: álcool:  SOE, butílico [1-butanol], etílico [etanol], osopropílico [2-

propanol],  metílico [metanol], propílico [1-propanol], fusel [óleo fusel]. 

X66. - Autointoxicação intencional por solventes orgânicos, hidrocarbonetos halogenados e 
seus vapores 
Inclui: benzeno e seus homólogos, clorofluorcarbonos, petróleo (derivados), 

tetracloreto de carbono [tetraclorometano] 

X67. - Autointoxicação intencional por outros gases e vapores 
Inclui: dióxido de enxofre, gás (de): escapamento de um veículo a motor, iluminação, 

lacrimogêneo, monóxido de carbono, óxidos de nitrogênio 
Exclui: emanações e vapores de metal (X69.-) 

X68. - Autointoxicação por e exposição, intencional, a pesticidas 
Inclui: desinfetantes por fumigação (fumigantes), fungicidas, herbicidas, inseticidas, 

produtos usados na proteção de florestas 
raticidas 

http://www.datasus.gov.br/cid10/V2008/WebHelp/x60_x84.htm#X69
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Exclui: adubos e fertilizantes (X69.-) 

X69. - Autointoxicação por e exposição, intencional, a outros produtos químicos e substâncias 
nocivas não especificadas 
Inclui: adubos e fertilizantes, aromáticos corrosivos, ácidos e álcalis cáusticos, colas 

e adesivos, metais, incluindo suas emanações e vapores, plantas e 
substâncias alimentares venenosas, sabões e detergentes, tintas e 
corantes. 

X70. - Lesão autoprovocada intencionalmente por enforcamento, estrangulamento e sufocação 

X71. - Lesão autoprovocada intencionalmente por afogamento e submersão 

X72. - Lesão autoprovocada intencionalmente por disparo de arma de fogo de mão 

X73. - Lesão autoprovocada intencionalmente por disparo de espingarda, carabina, ou arma de 
fogo de maior calibre 

X74. - Lesão autoprovocada intencionalmente por disparo de outra arma de fogo e de arma de 
fogo não especificada 

X75. - Lesão autoprovocada intencionalmente por dispositivos explosivos 

X76. - Lesão autoprovocada intencionalmente pela fumaça, pelo fogo e por chamas 

X77. - Lesão autoprovocada intencionalmente por vapor de água, gases ou objetos quentes 

X78. - Lesão autoprovocada intencionalmente por objeto cortante ou penetrante 

X79. - Lesão autoprovocada intencionalmente por objeto contundente 

X80. - Lesão autoprovocada intencionalmente por precipitação de um lugar elevado 
Inclui: queda intencional de um nível a outro 

X81. - Lesão autoprovocada intencionalmente por precipitação ou permanência diante de um 
objeto em movimento 

X82. - Lesão autoprovocada intencionalmente por impacto de um veículo a motor 
Inclui: colisão intencional com: bonde (carro elétrico), trem (comboio), veículo a 

motor 
Exclui: queda de aeronave (X83.-) 

X83. - Lesão autoprovocada intencionalmente por outros meios especificados 
Inclui: lesão autoprovocada intencionalmente por: eletrocussão, queda de aeronave, 

substâncias cáusticas, exceto intoxicação (envenenamento) 

X84. - Lesão autoprovocada intencionalmente por meios não especificados 

 

 

 

 

 

 

http://www.datasus.gov.br/cid10/V2008/WebHelp/x60_x84.htm#X69
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ANEXO B – DECLARAÇÃO DE ÓBITO 
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ANEXO C – PARECER CEP 
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ANEXO D – SUBMISSÃO DE ARTIGO 
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APÊNDICE A - INDICADORES POPULACIONAIS, ECONÔMICOS E SOCIAIS DOS MUNICÍPIOS COM CBMS  SUPERIOR A 8 

POR 100.000 HABITANTES ENTRE OS ANOS DE 2000 – 2015. FORTALEZA/CE, 2018. 

 

Municípios 
POPULACIONAIS ECONÔMICOS SOCIAIS 

RUR¹ URB² Theil³ GINI4 RPC5 PEA6 RD7 EXP8 P9 IDHM10 MI11 TE12 AE13 EV14 

Alcântaras 7.323 3.448 0,42 0,46 243,73 3.754 58,40 20,12 37,34 0,60 26,30 9,40 9,43 70,07 
Altaneira 1.899 4.957 0,57 0,55 240,97 1.950 63,86 28,68 49,56 0,60 22,50 11,25 10,36 71,41 
Apuiarés 8.153 5.772 0,57 0,54 224,63 4.666 57,52 29,96 49,77 0,62 28,20 9,44 10,63 69,44 
Ararendá 5.585 4.906 0,56 0,53 205,43 3.368 61,32 36,31 51,04 0,59 24,30 10,09 9,77 70,76 
Aratuba 7.760 3.769 0,46 0,49 215,94 4.435 58,93 25,67 46,35 0,62 22,30 8,19 9,98 71,49 
Boa Viagem 25.894 26.604 0,69 0,59 250,47 18.186 61,94 31,91 48,83 0,60 23,30 9,78 8,87 71,09 
Cariús 10.257 8.310 0,58 0,52 239,39 5.909 55,11 28,70 44,85 0,60 26,30 11,12 9,71 70,07 
Carnaubal 8.786 7.960 0,52 0,53 224,37 6.050 64,71 27,18 49,64 0,59 24,80 8,95 10,32 70,58 
Dep. Ir. Pinheiro 4.962 4.133 0,52 0,50 233,15 3.345 56,03 29,11 45,38 0,61 27,90 11,15 10,17 69,52 
Farias Brito 10.136 8.871 0,57 0,54 231,88 6.532 57,75 30,83 48,78 0,63 22,50 10,22 10,73 71,41 
Frecheirinha 5.355 7.636 0,52 0,53 246,03 4.725 60,86 24,26 45,88 0,60 27,20 7,83 9,36 69,78 
Groaíras 3.152 7.076 0,41 0,47 304,64 4.343 53,80 14,32 31,90 0,63 31,50 10,52 10,37 68,41 
Ibicuitinga 5.593 5.742 0,51 0,52 196,54 3.452 51,09 31,29 53,82 0,61 25,00 8,49 9,94 70,50 
Icó 34.993 30.463 0,59 0,55 274,01 21.358 54,16 24,65 42,14 0,61 30,00 8,82 9,00 68,88 
Independência 14.100 11.473 0,59 0,55 262,34 9.315 55,72 28,13 45,52 0,63 25,00 10,41 9,92 70,51 
Ipaumirim 4.876 7.133 0,75 0,63 380,61 4.003 56,94 18,95 36,35 0,61 30,50 10,68 8,91 68,72 
Ipueiras 19.504 18.358 0,61 0,56 222,22 12.494 64,59 33,07 51,90 0,57 29,20 9,73 9,61 69,10 
Iracema 3.903 9.819 0,60 0,55 328,61 5.533 53,51 18,59 33,85 0,65 29,70 9,51 10,38 68,97 
Jaguaretama 9.394 8.469 0,62 0,56 247,85 5.827 54,95 27,99 47,29 0,61 22,10 9,56 9,46 71,56 
Milhã 7.117 5.969 0,55 0,54 260,95 3.735 56,79 25,82 44,12 0,63 20,90 11,50 9,71 72,01 
Nova Russas 7.721 23.244 0,47 0,50 304,52 12.290 58,75 16,55 33,63 0,61 25,70 10,57 9,87 70,25 
Orós 5.366 16.023 0,45 0,49 298,84 8.257 52,16 15,74 33,03 0,64 19,40 10,61 9,25 72,58 
Paracuru 11.047 20.589 0,56 0,55 328,20 12.653 52,70 16,65 36,59 0,64 27,30 7,46 10,00 69,73 
Parambu 17.203 14.106 0,53 0,53 211,05 10.466 62,14 28,46 51,58 0,57 24,00 9,86 10,11 70,85 
Porteiras 8.872 6.189 0,45 0,49 218,44 5.581 56,62 24,96 47,62 0,62 23,90 9,27 9,42 70,90 
Quiterianópolis 13.616 6.305 0,60 0,55 208,58 7.062 57,43 33,36 49,89 0,59 22,30 9,53 10,04 71,46 
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Quixelô 10.071 4.929 0,51 0,51 242,27 6.118 51,96 27,44 45,02 0,59 31,20 9,89 10,34 68,49 
Redenção 11.281 15.134 0,47 0,50 273,08 10.057 56,72 19,99 38,32 0,63 26,50 8,86 9,30 70,00 
Reriutaba 8.865 10.590 0,70 0,60 260,65 5.842 63,43 29,29 50,02 0,60 24,60 10,76 9,72 70,63 
São Benedito 19.624 24.554 0,48 0,51 263,94 17.472 60,99 19,29 42,61 0,61 24,10 8,24 9,64 70,84 
S. J. Jaguaribe 4.731 3.169 0,51 0,50 378,76 3.026 47,61 14,25 27,57 0,65 20,80 12,43 9,94 72,04 
Tauá 23.457 32.259 0,60 0,57 305,42 21.649 57,25 20,19 41,03 0,63 22,50 9,88 9,86 71,40 
Ubajara 16.437 15.350 0,52 0,54 325,13 13.086 56,78 14,77 36,40 0,65 23,20 7,81 9,88 71,14 
Umari 3.627 3.918 0,59 0,55 223,62 1.878 60,33 30,53 50,85 0,59 21,80 11,65 8,51 71,65 
Varjota 3.177 14.416 0,51 0,52 286,41 6.103 62,81 18,45 40,41 0,61 30,70 10,33 9,47 68,65 
Viçosa Do Ceará 37.128 17.827 0,68 0,60 204,23 20.241 63,26 36,84 57,51 0,57 25,90 7,54 8,94 70,20 

 
 
Legenda: 1: População rural; 2: População Urbana; 3: Índice de Theil – L; 4: Índice de Gini; 5:Renda per capita; 6:População economicamente ativa - 18 
anos ou mais; 7: Razão de Dependência; 8: % de extremamente pobres; 9: % de extremamente pobres; 10: Índice de desenvolvimento humano municipal; 
11: Mortalidade infantil; 12: Taxa de envelhecimento; 13: Anos de estudo e 14: Expectativa de vida.  
 
Fonte: Atlas Brasil. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)/ Censos Nacionais de População (2000 e 2010). Elaboração da própria autora 

 


