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RESUMO 

O suicídio constitui um dos tipos de mortes violentas mais incidentes no mundo e, 

apesar da difusão de programas de prevenção desse agravo no Brasil, o panorama de 

mortalidade por essa causa no país é preocupante, principalmente em algumas regiões 

em que se observa uma elevação no percentual de óbitos. O objetivo deste estudo foi 

analisar a distribuição espaço-temporal da mortalidade por suicídio no estado do Rio 

Grande do Norte no período de 2000 a 2015. Trata-se de um estudo ecológico misto que 

avaliou os óbitos decorrentes de suicídio registrados no Rio Grande do Norte, ocorridos 

no período de 1º de janeiro de 2000 a 31 de dezembro de 2015. Os dados dos óbitos 

foram obtidos no Sistema de Informação sobre Mortalidade, e as informações sobre 

população foram obtidas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A análise 

espacial foi realizada utilizando as taxas brutas, taxas padronizadas e taxas pelos 

estimadores Bayesianos. A análise univariada foi realizada através do Índice de Moran 

Global e Local para avaliar a intensidade e significância dos aglomerados espaciais 

utilizando o software Terraview 4.2. A análise bivariada espacial foi realizada pelo 

cruzamento entre as variáveis sociodemográficas e as taxas de mortalidade padronizadas 

por suicídio utilizando o software GeoDa 1.6.1. Os Anos Potenciais de Vida Perdidos 

também foram calculados ao longo da série histórica. Foi aplicada a Regressão loglineal 

(Joinpoint regression) com taxas padronizadas (população mundial) para estimar o 

Annual Percentage Change, o intervalo de confiança 95% e os pontos de inflexão da 

curva, a fim de verificar a tendência de mortalidade por suicídio no Rio Grande do 

Norte utilizando o software Joinpoint 4.5.0. A análise estatística clássica foi aplicada 

para avaliar a correlação entre as variáveis do estudo e para isso utilizou-se o software 

SPSS 23.0. Foram registrados 2.266 óbitos por suicídio de 2000 a 2015, sendo a razão 

entre os sexos de 5:1 no último ano. A análise espacial mostrou fraca autocorrelação 

espacial para as Taxas de Mortalidade Padronizadas para ambos os sexos, com 

formação de aglomerados espaciais na Região do Seridó, principalmente, para o sexo 

masculino. A análise bivariada mostrou formação de clusters na Região do Seridó com 

as variáveis IDH e Envelhecimento. Os estimadores bayesianos mostraram uma 

homogeneização das taxas de mortalidade, sobretudo nos municípios com pequenos 

grupos populacionais. Foram perdidos 63582.5 anos potenciais de vida ao longo da série 

histórica. Além disso, foi observada uma tendência de aumento da mortalidade no sexo 

masculino até o ano de 2003, seguido de um período de estabilidade. Para o sexo 

feminino, a tendência foi de estabilidade. A análise de variância apontou ainda para 

ausência de diferenças estatisticamente significativa entre as TMP e o porte dos 

municípios e regiões de saúde para a maioria dos anos do estudo.  Conclui-se que a 

mortalidade por suicídio no RN está desigualmente distribuída no território, estando 

associando espacialmente às áreas com os melhores indicadores socioeconômicos. Não 

há tendência significativa de aumento, porém as diferenças entre as regiões do estado e 

de acordo com o porte dos municípios aumentaram ao longo da série histórica. 

Palavras-chave: Suicídio. Mortalidade. Análise espacial. Estudos de Séries Temporais. 

Anos Potenciais de Vida Perdidos.  

 

 



ABSTRACT 

Suicide is one of the most pervasive types of violent deaths in the world, and despite the 

diffusion of programs to prevent this condition in Brazil, the mortality situation in this 

country is worrying, especially in some regions where there is an increase in percentage 

of deaths. The objective of this study was to analyze the spatio-temporal distribution of 

mortality by suicide in the State of Rio Grande do Norte from 2000 to 2015. This is a 

mixed ecological study that evaluated the suicide deaths recorded in Rio Grande do 

Norte , occurring in the period from January 1, 2000 to December 31, 2015. Death data 

were obtained from the Mortality Information System, and population information was 

obtained from the Brazilian Institute of Geography and Statistics. Spatial analysis was 

performed using crude rates, standardized rates and rates by Bayesian estimators. The 

univariate analysis was performed using the Moran Global and Local Index to evaluate 

the intensity and significance of the spatial clusters using the Terraview 4.2 software. 

The spatial bivariate analysis was performed by crossing the sociodemographic 

variables with mortality rates standardized by suicide using GeoDa software 1.6.1. The 

Potential Years of Lost Life were also calculated throughout the historical series. The 

regression regression with standardized rates (world population) was used to estimate 

the Annual Percentage Change, the 95% confidence interval and the inflection points of 

the curve, in order to verify the suicide mortality trend in Rio Grande using the 

Joinpoint 4.5.0 software. The classical statistical analysis was applied to evaluate the 

correlation between the variables of the study and for that the software SPSS 23.0 was 

used. There were 2,266 deaths from suicide from 2000 to 2015, with the ratio between 

the sexes being 5: 1 in the last year. Spatial analysis showed poor spatial autocorrelation 

for the Standardized Mortality Rates for both sexes, with formation of spatial clusters in 

the Seridó Region, mainly for males. The bivariate analysis showed the formation of 

clusters in the Seridó Region with the HDI and Aging variables. Bayesian estimators 

showed a homogenization of mortality rates, especially in municipalities with small 

population groups. 6,3582.5 potential years of life were lost throughout the historical 

series. In addition, there was a trend of increased male mortality up to 2003, followed 

by a period of stability. For females, the trend was for stability. The analysis of variance 

also pointed to the absence of statistically significant differences between PMT and the 

size of municipalities and health regions for most of the study years. It is concluded that 

the mortality due to suicide in the NB is unequally distributed in the territory, being 

associated spatially to the areas with the best socioeconomic indicators. There is no 

significant trend of increase, however the differences between the regions of the state 

and according to the size of the municipalities increased during the historical series. 

Keywords: Suicide. Mortality. Spatial analysis. Time Series Studies. Potential Years of 

Life Lost. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Considerado um dos tipos de mortes violentas mais incidentes no mundo, o 

suicídio configura-se como um ato deliberado, executado pelo próprio indivíduo, cujo 

intento é a morte de forma consciente e intencional. Além disso, constitui-se como um 

fenômeno complexo, de caráter violento, ou seja, um evento intencional que 

corresponde às causas externas de mortalidade representado na Classificação 

Internacional de Doenças (CID); agressivo, e de forte impacto na sociedade 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PSIQUIATRIA, 2014).  

Com a estimativa de uma morte a cada 40 segundos, a mortalidade por suicídio 

varia de acordo com o tempo e espaço. Para o ano de 2020, estima-se um aumento de 

50% na incidência anual de mortes por suicídio em todo o mundo No Brasil, estudos 

apontam para maiores índices em indivíduos do sexo masculino. Entre os anos 2004 e 

2014, cerca de 79% dos casos ocorreram nessa população, sendo observado um 

aumento de 6.311 para 8.419 óbitos e um maior percentual de mortes na população 

economicamente ativa (83,3%), refletindo diretamente em indicadores  que retratam as 

mortes ocorridas precocemente, como os Anos Potenciais de Vida Perdidos (APVP) 

(OMS, 2014; ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PSQUIATRIA, 2014; (MINAYO et 

al, 2012; BRASIL, 2014; ROMEDER;  McWHINNIE, 1988).  

As predições de óbitos por suicídio estão fortemente associadas ao processo de 

transição demográfica e epidemiológica observado no Brasil (PONTES et al, 2009). 

Isso pode ser explicado pelo aumento na expectativa de vida, na mortalidade por causas 

externas e pela elevada incidência de transtornos mentais na população – depressão, 

ansiedade, esquizofrenia; e uso de substâncias psicoativas, que constituem perfil dos 

fatores de risco associados ao suicídio (OMS, 2014).  

Apesar da implantação de programas de prevenção do suicídio no Brasil, o 

panorama de mortalidade por essa causa no país é preocupante, principalmente em 

algumas regiões em que se observa uma elevação no percentual de óbitos. No Nordeste, 

foi observado um aumento de até 44,9% dos casos entre os anos 2000 e 2014. (CONTE 

et al, 2012) (BRASIL, 2014). Entretanto, as semelhanças e disparidades entre as 
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diversas regiões suscitam a necessidade de politicas públicas que possam atendem as 

peculiaridades de cada região.  

No estado do Rio Grande do Norte (RN), verificou-se um aumento de 83,5% na 

mortalidade por lesões autoprovocadas intencionalmente entre os anos 2000 e 2015. 

Chama a atenção à expressiva elevação nos óbitos por suicídio na população do sexo 

masculino, que variou de 66 para 128 óbitos neste mesmo período, representando um 

aumento de 94%. (BRASIL, 2014). Um estudo mostrou, ainda, que o município de 

Caicó, localizado na Região do Seridó, interior do estado do RN, ocupou o 3º lugar 

entre as 20 cidades brasileiras, com pelo menos 50.000 habitantes, com maiores 

coeficientes de suicídio entre os anos de 2005 e 2007 (15,8 / 100.000 habitantes) 

(BOTEGA, 2010).   

 Nesse sentido, a elaboração de políticas de saúde requer conhecimentos 

específicos a respeito da epidemiologia do suicídio, sobretudo na região do RN. Desse 

modo, as pesquisas que avaliem a situação de saúde populacional podem fornecer 

suporte à gestão através de informações necessárias para o planejamento de estratégias 

que visem à redução do agravo e, principalmente, orientar a distribuição de recursos 

para intervenções em áreas de risco e grupos vulneráveis, modificando, com isso, o 

impacto do fenômeno no futuro e, portanto, a mortalidade na população.  

 Para isso, de que modo a mortalidade por suicídio está distribuída, a partir de 

uma óptica espacial e temporal, no estado do RN? Esse estudo trabalha sobre a hipótese 

de que os óbitos por suicídio estão desigualmente distribuídos no espaço, e que 

influenciados por fatores sociodemográficos, estão relacionados às melhores condições 

de vida, apresentando tendência de aumento nas últimas décadas. 

 É importante ressaltar que estudos sobre a mortalidade por suicídio no Rio 

Grande do Norte ainda são escassos. Quando existem, estão restritos a populações mais 

específicas e se tornam mais raros aqueles que utilizem metodologias de tendências e 

análises espaciais. Sem o entendimento de como o fenômeno se apresenta no espaço, as 

ações de saúde tornam-se ineficientes, uma vez que não há um direcionamento para 

grupos e regiões vulneráveis.  

Considerando o exposto, o presente estudo irá analisar a tendência temporal e a 

distribuição espacial da mortalidade por suicídio no RN e entender sua relação com o 
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contexto socioeconômico em que a população está inserida, buscando ir além dos dados 

pontuais de taxas ao se obter informações que possam constatar disparidades 

socioespaciais. Esses dados serão úteis para o planejamento, consolidação e avaliação 

de políticas de saúde; e fornecerão subsídios para ações de reorganização das redes de 

atenção em saúde, sobretudo no que se refere ao fortalecimento das ações no campo da 

saúde mental, reduzindo o impacto futuro da mortalidade por essa causa.  
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

O presente capítulo trata da revisão de literatura a respeito dos temas 

relacionados ao estudo, sendo estruturado por seções. Inicialmente, abordamos a 

Epidemiologia do Suicídio a partir de uma perspectiva mundial e brasileira buscando 

compreender o fenômeno em diferentes aspectos socioculturais e espaciais, trazendo 

estudos que apontam as diferentes taxas de mortalidade na população entre faixas 

etárias e grupos sociais. Em seguida, tratamos sobre a Política de Saúde Mental e 

organização da assistência, onde serão expostos os estudos que abordem o contexto da 

saúde mental no país e no Rio Grande do Norte. Posteriormente, serão apresentados 

estudos que contextualizam a Vigilância do suicídio no Brasil, a fim de compreender 

quais os discursos que estão atrelados às políticas de prevenção ao suicídio. Finalizamos 

com uma seção que discute a importância da Geografia da saúde e análise espacial para 

saúde pública, com ênfase em estudos ecológicos.  

 

2.1 ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS E FATORES DE RISCO ASSOCIADOS AO 

SUICÍDIO  

 

 As políticas de saúde configuram-se como respostas sociais às necessidades de 

saúde da população. Desse modo, é necessário compreender os aspectos demográficos e 

epidemiológicos, sobretudo em países em que se observam intensas transformações ao 

longo dos anos, a fim de identificar a situação de saúde populacional (MENDES, 2010). 

Com uma população mundial estimada de 7,3 mil milhões de pessoas em 2015, a 

Organização das Nações Unidas (ONU) estima um crescimento de aproximadamente 1 

milhão entre 2017 e 2029, alcançando cerca de 9,6 mil milhões em 2050.  

Os países em desenvolvimento, de modo especial, vêm apresentando ao longo 

dos anos um ritmo acelerado de crescimento e modificações na estrutura demográfica. 

No Brasil, cuja população atual é de 204 milhões de pessoas (BRASIL, 2017), foram 

observadas intensas reduções nas taxas de fecundidade ao longo da década de 1960, 

demarcando o processo de mudança na demografia do país, variando de 6,2 filhos por 
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mulher, nos anos 1940, para 2,3 em 2000 e, mais recentemente, 1,7 em 2015 

(DUARTE; BARRETO, 2012; IBGE, 2013). 

Países da América do Sul, como Chile, Colômbia e Uruguai, também 

apresentaram taxas semelhantes no ano de 2000, com média de 2,3. Com relação à taxa 

de natalidade, o Brasil registrou uma taxa de 31,2/1.000 habitantes na década de 80. Já 

entre os anos 2000 e 2015 essa taxa variou de 20,86/1.000 habitantes para 14,16/1.000 

habitantes respectivamente. Finalmente a expectativa de vida ao nascer aumentou de 54 

no ano de 1980 para 75,4 em 2015 (IBGE, 2002; 2013).   

 O impacto da transição demográfica no país é verificado na medida em que a 

participação dos idosos no conjunto da população brasileira aumenta, conforme ocorre 

uma ampliação da longevidade. Enquanto a proporção de jovens de 0 a 14 anos atingirá 

13% da população em 2060, estima-se que, para o grupo de idosos de 60 anos ou mais 

de idade, essa projeção corresponda a 33,7% (IBGE, 2013).  

Um dos maiores impactos do processo de envelhecimento da população refere-

se ao sistema de previdência, social, pública e privada, representando gastos expressivos 

dos órgãos públicos estaduais e federais, de modo que o aumento dessa despesa poderá 

comprometer o equilíbrio financeiro do país. Nesse sentido, o fenômeno da transição 

demográfica, ao modificar a estrutura populacional do país, exige uma série de 

adaptações nas políticas públicas a fim de reduzir as pressões fiscais geradas pelo 

aumento na demanda dos setores previdenciários e de saúde (DIAS, 2014).  

No decorrer dos últimos anos, os países em desenvolvimento vivenciam grandes 

mudanças em seu perfil de morbidade e mortalidade. No Brasil, essas mudanças vêm 

desenhando um novo cenário para as ações do Sistema Único de Saúde (SUS) com a 

configuração da tripla carga de doenças, em que se observa uma redução da ocorrência 

de doenças infecciosas e parasitárias, aumento progressivo da morbimortalidade por 

doenças crônico-degenerativas e da mortalidade por causas externas (VAZ; 

REMOALDO, 2011).   

Ainda na década de 1970, concomitante ao processo de transição demográfica, 

eclodiu no país uma intensa transição epidemiológica, configurada como complexas 

mudanças nos padrões de saúde-doença da população, com influência de diversos 

fatores e determinantes socioeconômicos e demográficos (BRASIL, 2017).  
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A análise da carga de doenças demonstra que entre 2000 e 2010 a mortalidade 

por doenças infecciosas e parasitárias caiu de 4,7 para 4,3%. Por outro lado, a 

globalização, o envelhecimento e as mudanças socioeconômicas impactaram no modo 

de viver e de se alimentar dos brasileiros. Consequentemente, a prevalência de fatores 

como obesidade e sedentarismo culminou no aparecimento das doenças crônicas não 

transmissíveis. Em 2010, 73,9% dos óbitos no Brasil tinham como causa básica as 

Doenças Crônicas Não-Transmissíveis (DCNT), evidenciando ainda mais a importância 

dessas doenças no processo de transição epidemiológica vivenciada no país (BRASIL, 

2012).  

O primeiro estudo de carga de doenças para a população brasileira, realizado em 

1998, revelava que as DCNT eram responsáveis por 66,3% da carga de doença no país, 

seguidas das doenças infecciosas (23,5%) e causas externas (10,2%), com notável carga 

de incapacidade provocada pelas doenças de caráter neuropsiquiátricas, incluídas no 

grande grupo das DCNT (SCHRAMM et al, 2004). 

 Chama atenção à evolução histórica da mortalidade violenta no Brasil, entre os 

anos 1980 e 2012: houve 2.459.791 vítimas de acidentes de transporte, homicídio e 

suicídio. Em relação às causas externas, o crescimento da violência representa um dos 

maiores e mais difíceis desafios que configura o novo perfil epidemiológico do Brasil, 

atingindo, sobretudo, a população jovem. Embora tenha se verificado um crescimento 

no número absoluto de jovens entre os anos de 1980, de 34,5 milhões, para 52,2 milhões 

em 2012, esse começou a declinar de forma progressiva na última década, sobretudo 

devido às mudanças ocorridas no perfil demográfico do país. Atrelado a isso, se observa 

um incremento nos óbitos por causas violentas; no ano de 2012, dos 77.805 óbitos entre 

jovens registrados no Sistema de Informação sobre Mortalidade, 71% decorreu de 

causas externas (WAISELFISZ, 2014). 

O impacto da mortalidade por suicídio na população é verificada em todo o 

mundo. Estima-se que em 2015 aproximadamente 788.000 pessoas morreram por 

suicídio, representando cerca de 1,5% de todas as mortes, trazendo-o portanto para o 

topo das 20 principais causas de morte; sendo a segunda causa na população entre 15-29 

anos em todo o mundo (OMS, 2017). 

O coeficiente de mortalidade por suicídio representa o número de óbitos para 

cada 100 mil habitantes ao longo de um ano. Desse modo, as estatísticas apontam para 
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taxa mundial anual, normalizada segundo a idade, de 11,4/100.000 habitantes, sendo 

15,0 entre homens e 8,0 entre mulheres (OMS, 2014; BOTEGA, 2014). 

 A figura 1 apresenta as taxas de mortalidade por suicídio (por 100 mil 

habitantes), em ambos os sexos, projetadas pela Organização Mundial da Saúde com 

dados de 2012. Observa-se que os maiores coeficientes de suicídio são encontrados em 

países da Europa Oriental; enquanto que os países da América Central e América do Sul 

apresentam menores taxas (BOTEGA, 2014).  

 

  

 

 

 

 

 

Fonte: Organização Mundial da Saúde, 2014. 

O Brasil, embora apresente um coeficiente relativamente baixo por ser um país 

populoso, figura entre os dez países com maiores números absolutos de suicídio, 

ocupando o 8º lugar (OMS, 2014; VARNIK, 2012).  O número de casos de suicídio no 

país aumentou consideravelmente nos últimos anos. Em 2000, registrou-se 6.790 óbitos; 

15 anos depois, esse número cresceu 64,6% (11.179 casos) (BRASIL, 2017).  

Entre as regiões brasileiras, a Região Sul se destaca como a de maior taxa de 

mortalidade por suicídio, principalmente entre o sexo masculino. Um estudo realizado 

por Lovisi (2009) registrou uma taxa média de 11,7 mortes/100 mil habitantes, entre os 

anos 1980 e 2006, para os homens nessa região. Algumas regiões do país vêm 

apresentando um crescimento significativo ao longo dos anos. Entre os anos 2000 e 

2012, a mortalidade cresceu 37,2% na região Norte, variando de 3,8 para 5,3 óbitos a 

cada 100.000 habitantes. No Nordeste, esse crescimento foi de 72,4%, onde foi 

Figura 1: Coeficiente de mortalidade por suicídio normalizado segundo idade, para ambos os sexos, 

2012.  
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observada uma variação de 3,0 para 5,2 óbitos a cada 100.000 habitantes ao longo desse 

período (MACHADO; SANTOS, 2015).  

 Estudos epidemiológicos apontam para maiores taxas mundiais entre homens, 

idosos, indígenas e cidades de pequeno e médio porte populacional verificadas nas duas 

últimas décadas (MARÍN-LÉON et al; MINAYO et al, 2012). Ademais, verifica-se no 

processo de envelhecimento diversas situações desvitalizantes, em que o 

comprometimento da saúde mental é exacerbado, gerando quadros depressivos e, 

consequentemente, abrindo espaço para ocorrência de ideação suicida e o próprio ato 

em si (SOUSA et al, 2014). Nesse sentido, o elevado número de óbitos na população 

idosa é considerado um problema de saúde pública, sendo necessário o planejamento de 

ações direcionadas sobretudo a essa população vulnerável (OMS, 2014). 

 De modo geral, no Brasil, as taxas de suicídio dos homens são superiores as das 

mulheres, em uma proporção de 3,5 a 5:1 (ABP, 2010). As principais diferenças 

registradas são observadas em países industrializados, e as menores, em países de baixa 

renda. Em 2015, 78% dos óbitos por suicídio foram verificados em países de média a 

baixa renda (OMS, 2017). A figura 2 mostra o total de mortes por suicídio de acordo 

com a idade e nível de renda dos países. 

 

  

 

 

 

 

 

Fonte: OMS, 2017. 

Diversos fatores de risco estão associados ao suicídio, como aspectos 

socioculturais, econômicos e o elevado índice de sofrimento mental. Certos transtornos 

mentais são considerados fatores predisponentes e desencadeantes de comportamentos 

Figura 2: Suicídio global de acordo com a idade e o nível de renda dos países 

(milhões). 
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suicidas, como a depressão, alcoolismo e esquizofrenia (ABP, 2010). Esse fator é cada 

vez mais preocupante, uma vez que o número de casos de depressão vem aumentando 

consubstancialmente no mundo. A nível global, estima-se que mais de 300 milhões de 

pessoas sofram de depressão, o equivalente a 4,4% da população mundial (OMS, 2017).  

Do ponto de vista econômico, alguns estudos procuram analisar como variáveis 

econômicas influenciam as taxas de suicídio em alguns estados brasileiros (SHIKIDA et 

al, 2006). No Rio Grande do Sul, Meneghel et al (2004) mostrou que as precárias 

condições de vida, como o endividamento, refletia nos índices de suicídio.   

Com relação ao método empregado para cometer o suicídio, observa-se 

diferenças entre as diversas regiões do mundo. No Brasil, os principais métodos 

empregados para o suicídio são enforcamento, lesão por armas de fogo e 

autointoxicação intencional por pesticidas, equivalendo a aproximadamente 80% dos 

casos (ABP, 2010; BOTEGA, 2014).
 

Entretanto, em uma escala mundial, a maioria dos suicídios é consumada através 

da ingestão de produtos tóxicos, principalmente os pesticidas e herbicidas. De modo 

geral, o envenenamento costuma ser empregado preferencialmente por mulheres, 

enquanto que em muitos países como Austrália e Estados Unidos, os homens utilizam 

armas de fogo. Alguns métodos são peculiares de determinadas regiões. Na Índia, a 

população que morre por suicídio costumam atear fogo no corpo; atirar-se de lugares 

altos, em Hong Kong e intoxicar-se com gases de escapamento de motores a explosão, 

como na Inglaterra e Austrália. Esses fatores estão muito intrínsecos a especificidade 

cultural de cada país (ABP, 2010).  

2.2 POLÍTICA DE SAÚDE MENTAL E A ORGANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA  

 

2.2.1 BREVE HISTÓRICO DAS POLÍTICAS DE SAÚDE MENTAL NO BRASIL 

 

O início dos anos 1880 no Brasil foi marcado por intensas mudanças 

socioeconômicas e culturais, principalmente como reflexo da vinda da corte portuguesa 

ao Rio de Janeiro. Como consequência, observou-se um rápido crescimento na cidade, 

gerando problemas de ordem médico-sanitária. Neste interim, chamava atenção a 
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realidade dos mendigos de rua e população considerada louca, de modo a se pensar 

acerca da criação de um hospital destinado aos alienados (AMARANTE, 2003). 

Diversas reivindicações foram feitas em busca da construção de um asilo. 

Entretanto, somente em 1841 foi assinado o Decreto nº 82 que regulamentava a 

construção do primeiro manicômio brasileiro: o Hospício de Pedro II, no Rio de Janeiro. 

Neste cenário, os loucos não recebiam assistência médica necessária e eram vítimas de 

maus tratos e humilhações, chegando à morte. Os alienistas, como eram chamados 

aqueles responsáveis por ofertar assistência uma saúde mental desumana, buscava 

retirar os sujeitos considerados indesejados ao convívio social, reeducando-os para 

serem produtivos (AMARANTE, 2003; RESENDE, 2001).  

Neste contexto, a instituição asilar surge como função de controle e 

normatização dos alienados, cuja finalidade terapêutica ora apresentava-se ausente ora 

subordinada às ações de disciplinamento dos alienistas, servindo como interesses 

alheios às necessidades de cuidados dos que ali buscavam assistência. Entretanto, no 

final da década de 1880 a assistência psiquiátrica foi configurando-se de modo que os 

médicos assumiram o controle das instituições asilares, sendo criadas colônias de 

alienados para tratar doentes mentais através do trabalho no campo (RESENDE, 2001). 

Ainda neste período, médicos brasileiros criam a Liga Brasileira de Higiene 

Mental (LBHM), uma instituição de caráter racista e xenofóbica que inseriu às colônias 

de alienados todos aquelas considerados perigosos à sociedade: negros, estrangeiros, 

alcoólatras e mestiços (AMARANTE, 2003). Sob influência da LBHM, passou a ser 

ressaltada a autoridade do psiquiatra com a aprovação do Decreto nº 24.559, que 

autorizava a formação de um Conselho de Proteção aos Psicopatas. Para eles, o 

tratamento que oferecia melhores resultados era a internação, sendo tal política 

rapidamente difundida para outros espaços (ROSA, 2006) Anos depois, em meados de 

1930, surgem novas formas de tratamento à Psiquiatria: eletroconvulsoterapia (ECT) e 

lobotomia (AMARANTE, 2003). 

Desse modo, a assistência psiquiátrica no Brasil durante a primeira metade do 

século XX é caracterizada como insatisfatória, iatrogênica, incompetente e produtora de 

estigmas e preconceitos sobre a loucura e a figura do louco. Em 1941 o número de 

hospitais psiquiátricos públicos foram expandidos, e os primeiros ambulatórios 

psiquiátricos oficiais foram implantados (RESENDE, 2001). Mais tarde, na década de 
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1960, a criação do INPS (Instituto Nacional de Previdência Social) gerou reflexos 

negativos sobre a psiquiatria: o governo brasileiro reduziu recursos financeiros em 

saúde e passou a financiar a construção de hospitais psiquiátricos particulares, tendo 

privilégios à assistência os trabalhadores contribuintes (AMARANTE, 2003).   

Com a difusão da Psiquiatria Comunitária, o modelo manicomial brasileiro 

começou a passar por um processo de transformação. Os profissionais do setor 

psiquiátrico, juntamente com a Associação Brasileira de Psiquiatria e a Divisão 

Nacional de Saúde Mental (DNSM) passaram a divulgar princípios defensores do 

tratamento do paciente psiquiátrico realizado na comunidade, sem excluí-lo do convívio 

familiar e social, ressaltando a importância das práticas preventivas. Neste contexto, 

surge o conceito de saúde mental (PAULIN; TURATO, 2004).  

A partir disso, manuais e legislações foram criados no país, buscando orientar 

sobretudo a assistência em Psiquiatria. Porém, independentemente das tentativas de 

mudanças e dos relatórios e manuais publicados, a Psiquiatria continuou entregue aos 

hospitais particulares, que visavam somente o lucro, como reflexo da criação do 

Instituto Nacional de Previdência Social. O processo de privatização da saúde não 

cessou de crescer e os manicômios se consolidaram como o espaço hegemônico de 

tratamento dos doentes mentais (SANTOS, 2007).  

Somente após os anos 1980 observaram-se sinais de mudanças e melhoras no 

cenário da psiquiatria no Brasil. Uma das chaves para essa melhora foi a eclosão dos 

movimentos sociais. A criação do Sistema Único de Saúde, mediada pelos movimentos 

da reforma sanitária que propunha uma política social de saúde enraizada em uma 

assistência universal e integral à saúde, consolidado pela Constituição de 1988; o 

Movimento Nacional da Luta Antimanicomial e a Reforma Psiquiátrica provocaram 

intensas reflexões sobre o quadro da assistência em Saúde Mental (SANTOS, 2007). 

 A I Conferência Nacional de Saúde Mental, realizada em 1987 no Rio de 

Janeiro, discutiu acerca da psiquiatrização da ordem social, incentivo à participação da 

sociedade na elaboração das políticas de saúde mental, valorização de ações de 

promoção à saúde mental e priorização de investimentos aos serviços extra-hospitalares. 

 Entretanto, inúmeros desafios são enfrentados no campo da saúde mental no 

SUS. Ao adotar o paradigma da Reforma Psiquiátrica, o SUS expandiu a atenção em 
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Saúde Mental a partir da criação de novos dispositivos e tecnologias de cuidado ao 

indivíduo em sofrimento psíquico. A Reforma Pisquiátrica brasileira refere-se a um 

movimento iniciado no final dos anos 1970, quando eclodiram os primeiros núcleos que 

contestavam a assistência psiquiátrica hospitalar praticada no país (PAULIN; 

TURATO, 2004).  

 Para Amarante (2003), o objetivo maior da Reforma Psiquiátrica brasileira não 

foi unicamente tratar mais adequadamente o sujeito com transtorno mental, mas sim 

construir um novo espaço social para a loucura, questionando e transformando as 

práticas da psiquiatria tradicional. O marco da Reforma Psiquiátrica, por sua vez, teve 

origem quando em 1980 a Secretaria Municipal de Santos (SP) intervém sobre a Casa 

de Saúde Anchieta, um hospital psiquiátrico particular que trazia um histórico de 

violência, superlotação e grande mortalidade observada nos pacientes internados 

(SALLES et al, 1993). A partir disso, diversos serviços substitutivos no campo de saúde 

mental foram criados no município de Santos, provocando um processo de 

transformação assistencial e instaurando o Programa de Saúde Mental de Santos. Com 

isso, foram criados os Núcleos de Atenção Psicossocial (NAPS) e diversos outros 

núcleos e centros assistenciais (AMARANTE, 2003). Sendo assim, a partir da 

experiência observada em Santos, diversos estados e municípios brasileiros planejaram 

e executaram serviços substitutivos, provocando uma maior visibilidade nas questões 

relativas à Saúde Mental no país (SANTOS, 2007). 

O projeto legal que instaurou a regulamentação dos direitos do doente mental, a 

extinção dos manicômios e a destinação de financiamento para a construção de serviços 

extra-hospitalares ganhou corpo a partir do Projeto de Lei 3.657/89, aprovado em 2001. 

Atrelado a isso, o modelo de atenção psicossocial proposto pela Reforma Psiquiátrica 

discute o conceito de desinstitucionalização, ao levar em consideração que a 

institucionalização produz mais sofrimento, dano e alienação, sem eficácia terapêutica 

cientificamente comprovada. Está inserida, portanto, em uma óptica contrária à 

exclusão, violência e estigma, inventando novas possibilidades de reprodução social dos 

sujeitos (AMARANTE, 1996; SANTOS, 2007). 

 Somente em 1990 o projeto de Reforma Psiquiátrica brasileira é consolidado e 

assumido como política para o campo da Saúde Mental pelo Ministério da Saúde. A 

assistência em Saúde Mental passa a ser reestruturada, e os serviços como os Centros de 
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Atenção Psicossocial, Centros de Convivência, residências terapêuticas e 

implementação ambulatorial, são substitutivos ao hospital psiquiátrico (SANTOS, 

2007).  

  Outro marco importante nesse processo de reforma psiquiátrica e reestruturação 

da assistência psiquiátrica decorre da realização da Conferência de Caracas, em 1990, 

evento convocado pela Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS). Neste evento, 

foi redigida a Declaração de Caracas, determinando a reorganização da assistência 

psiquiátrica a partir da substituição dos manicômios por uma rede de serviços 

comunitários na área de Saúde Mental, fortalecendo o campo da Saúde Mental no país 

(SANTOS, 2007). 

Normativas federais passaram a estimular e regular a nascente rede de serviços 

de base territorial. Em 2001, foi sancionada a Lei nº 10.216, que dispõe sobre os direitos 

das pessoas com transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde 

mental. Os princípios do movimento iniciado na década de 1980 tornam-se, portanto, 

uma política de estado (BRASIL,2001).  

Ainda na década de 2000, a Rede de Atenção Psicossocial foi ampliada à medida 

que houve financiamento e regulação tripartite, integrando, a partir do Decreto 

Presidencial nº 7508/2011, o conjunto de redes indispensáveis na constituição das 

regiões de saúde do país. Com isso, diversos serviços substitutivos ao modelo 

manicomial, como os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), Residenciais 

Terapêuticos e Enfermarias de Saúde Mental em hospital gerais, foram sendo 

efetivados.  

A partir da promulgação da Portaria nº 3088 de 23 de dezembro de 2011 

(BRASIL, 2011), republicada em 2013, os serviços CAPS foram organizados nas 

modalidades segundo nível de complexidade e abrangência populacional. São 5 

modelos de CAPS no país: CAPS I (acima de 15 mil habitantes, inclui pessoas com 

sofrimento psíquico decorrente de transtornos mentais graves e persistentes); CAPS II 

(acima de 70 mil habitantes, atende prioritariamente pessoas em intenso sofrimento 

psíquico decorrente de transtornos mentais graves e persistentes); CAPS III (acima de 

150 mil habitantes, atende prioritariamente pessoas em intenso sofrimento psíquico 

decorrente de transtornos mentais graves e persistentes); CAPS AD (acima de 70 mil 

habitantes, atende pessoas que apresentem intenso sofrimento psíquico decorrente do 
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uso de crack, álcool e outras drogas); CAPSad III (acima de 150 mil habitantes, atende 

pessoas com problemas decorrentes do uso de álcool e outras drogas), CAPSi (acima de 

70 mil habitantes, atende crianças e adolescentes que apresentem prioritariamente 

intenso sofrimento psíquico decorrente de transtornos mentais graves e persistentes) 

(BRASIL, 2014).  

A figura 3 apresenta a expansão anual dos Centros de Atenção Psicossocial 

(CAPS) no Brasil desde o ano de 1998. Observa-se um constante crescimento de 

serviços desde a criação dos primeiros CAPS, mantendo uma taxa anual de crescimento 

relativamente estável. Isso aponta para a consolidação desse modelo de atenção para 

pessoas com transtornos mentais e com necessidades decorrentes do uso de álcool e 

outras drogas (BRASIL, 2015). 

Figura 3: Série histórica da expansão dos CAPS (Brasil, dez/1998 a dez/2014). 

 

Fonte: Coordenação Geral de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas/DAPES/SAS/MS) 

A tabela 1 apresenta a evolução da implantação das diferentes modalidades de 

CAPS ao longo dos anos. Observa-se que desde a criação dos CAPSad II até 2014, 

foram implantados 69 serviços. Tanto os CAPSad III quanto os CAPS III oferecem a 

tecnologia do cuidado contínuo 24 horas, essencial para o acompanhamento das 

situações de maior complexidade (BRASIL, 2015).  

 

Tabela 1: Expansão e implantação dos tipos de CAPS - 2006 a 2014 no Brasil. 

 CAPS I CAPS II CAPS III CAPSi CAPSad CAPSad III Total 

2006 437 322 38 75 138 - 1010 



30 
 

2007 526 346 39 84 160 - 1155 

2008 618 382 39 101 186 - 1326 

2009 686 400 46 112 223 - 1467 

2010 761 418 55 128 258 - 1620 

2011 822 431 63 149 272 5 1742 

2012 907 464 72 174 293 27 1937 

2013 978 471 78 187 301 47 2062 

2014 1069 476 85 201 309 69 2209 

 

Fonte: Coordenação Geral de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas/DAPES/SAS/MS. 

A tabela 2 trata da evolução do indicador de cobertura de CAPS/100 mil 

habitantes para cada unidade de federação a partir do ano 2002. Hoje, a cobertura 

nacional é de 0,86 CAPS/100 mil habitantes. O cálculo do indicador é referente à 

cobertura ponderada por porte do CAPS. Sendo assim, os CAPS I têm território de 

abrangência e cobertura de 50 mil habitantes; os CAPS III e ad III, de 150 mil 

habitantes; os demais CAPS (II, ad e i), cobertura de 100 mil habitantes. Este indicador 

reflete a evolução da implantação da rede substitutiva de base comunitária ao longo dos 

anos, além de servir como instrumento aos gestores para avaliação e definição de 

prioridades na implantação da Rede de Atenção Psicossocial.  

Ressalta-se que este indicador, quando utilizado isoladamente, não reflete 

integralmente a expansão da Rede de Atenção Psicossocial e, consequentemente, a 

cobertura assistencial, pois a atenção em saúde mental é composta por diversos 

dispositivos e ações. Desse modo, os parâmetros de cobertura do indicador CAPS/100 

mil habitantes são: Cobertura muito boa (acima de 0,70); Cobertura boa (entre 0,50 e 

0,69); Cobertura regular/baixa (entre 0,35 a 0,49); Cobertura baixa (de 0,20 a 0,34 ) e 

Cobertura insuficiente/crítica (abaixo de 0,20). 
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Tabela 2: Indicador de cobertura CAPS/100 mil habitantes por ano e UF (2002 a 

2014). 

 

Fonte: Coordenação Geral de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas/DAPES/SAS/MS e Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística. 

Sendo assim, percebe-se que entre os anos 2002 e 2004 intensificou-se a 

implantação dos CAPS em todo o Brasil, embora tenha sido observados períodos de 

queda no indicador em alguns estados, como o Acre. No Rio Grande do Norte, porém, 

houve evolução com aumento significativo no indicador.  

Os mapas abaixo permitem visualizar a expansão e a interiorização de serviços 

no território brasileiro ao longo dos anos. Desse modo, a escala em azul indica a 

cobertura dos municípios: quanto mais escuro maior a cobertura. Chama a atenção o 

importante crescimento da implantação de serviços na região Norte e o adensamento no 

litoral do país, ou seja, uma elevada expansão de serviços CAPS em regiões litorâneas. 
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Fonte: Coordenação Geral de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas/DAPES/SAS/MS e Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística. 

 Desse modo, é possível refletir sobre o modo como essas políticas respondem à 

problemática do suicídio na medida em que se percebe uma expansão na promoção da 

saúde para além da epidemia de diagnósticos de transtornos mentais, ao passo que, a 

saúde mental encontra-se inserida no espectro de qualidade de vida do sujeito.  

 

 

2.2.2 ASSISTÊNCIA À SAÚDE MENTAL NO RIO GRANDE DO NORTE 

 

Diversos municípios e estados do Brasil se adequaram às novas normatizações 

na área da saúde mental, ao passo que os serviços de atenção diária às pessoas com 

sofrimento psíquico foram evoluindo ao longo dos anos. Ao ser proposta a reformulação 

no campo da saúde mental, os “loucos”, como eram chamados àqueles com algum 

distúrbio psíquico, passaram a assistir a uma nova realidade, longe dos espaços 

claustrofóbicos dos hospitais psiquiátricos (PAIVA; YAMAMOTO, 2007). 

No Rio Grande do Norte, em 1882, foi criado o Lazareto da Piedade de Natal, 

destinado aos indigentes, principalmente àqueles contaminados pela varíola, sendo 

denominado Asilo da Piedade em 1911. Diversas reformas foram observadas nessa 

instituição, sofrendo mudança em sua nomenclatura a partir do decreto 141 de 1916, 

Figura 4: Evolução do indicador de cobertura de CAPS/100 mil habitantes no Brasil (2002 

a 2014). 
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que passou a ser chamada de Hospício de Alienados, sendo, portanto, a pré-história da 

atenção psiquiátrica em Natal, cuja atenção era baseada no confinamento e isolamento 

(ALVERGA, 2004).  

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Natal, criada em 1986, buscou 

estabelecer um modelo de atenção que tivesse como base os princípios decorrentes do 

projeto de reforma sanitária brasileira, como universalização, integralidade das ações e 

democratização. Por sua vez, isso foi influenciado pelas resoluções propostas na 2ª 

Conferência Nacional de Saúde Mental, em que se preconizava a criação de uma rede 

de atenção à saúde mental substitutiva aos hospitais psiquiátricos, formalizando a 

assistência à saúde mental na rede pública em meados de 1992 (ALVERGA, 2004; 

PAIVA, YAMAMOTO, 2007). 

Dessa maneira, houve uma tentativa de estabelecer uma hierarquização das 

práticas com ênfase na atenção primária à saúde. Em Natal, o psicólogo foi um dos 

primeiros profissionais a compor a SMS a fim de realizar ações voltadas para a saúde 

mental, sendo, portanto, um importante ator político no processo de reforma 

psiquiátrica. Ainda nesse cenário, buscou-se identificar as condições sanitárias e 

aspectos de qualidade de vida, principalmente relacionados à saúde psíquica, em que as 

populações estavam submetidas, verificando a necessidade de implantação das unidades 

de saúde no município (PAIVA, YAMAMOTO, 2007).  

Com a inserção dos psicólogos na SMS, em 1987, foi realizado em Natal o 1º 

Seminário de Saúde Mental, com o objetivo de reforçar o papel do psicólogo na 

assistência à saúde mental (PAIVA, YAMAMOTO, 2007). A psicoterapia exerce forte 

influência nesse processo e, juntamente com os dispositivos terapêuticos utilizados por 

outros profissionais, como enfermeiros, assistentes sociais e médicos, deve ser 

empregada com base na singularidade das demandas do serviço (FIGUEIREDO; 

CAMPOS, 2009).  

O processo de fortalecimento das equipes de saúde culminou na ideia de criar 

uma rede de atenção integral em saúde mental. Com isso, em 1992, realizou-se a 1ª 

Conferência Municipal de Saúde Mental. Com isso, em 1994, é criado o primeiro 

Núcleo de Assistência Psicossocial (NAPS) em Natal (ALVERGA, 2004). Esses 

serviços foram organizados inicialmente em Santos-SP, sob a perspectiva de 

intervenção municipal realizada no hospital psiquiátrico Casa de Saúde Anchieta, 
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constituindo, portanto, o primeiro modelo institucional efetivamente implementado de 

substituição do sistema manicomial (TENÓRIO, 2002; AMARANTE, 1997). 

O modelo de atenção recém-implementado, considerado a principal estratégia de 

efetivação da Reforma Psiquiátrica no estado, tinha como objetivo oferecer um serviço-

dia, oferecendo atividades terapêuticas diversificadas às pessoas com transtornos 

mentais. Buscou, com isso, oferecer cuidados intermediários, entre o regime 

ambulatorial e internação hospitalar, realizados por uma equipe multiprofissional 

(ALVERGA, 2004).  

Em 2012, existiam no Rio Grande do Norte 717 leitos em psiquiatria. Hoje, esse 

número reduziu para 507, sendo 395 correspondem ao Sistema Único de Saúde. 

Também foi observada uma diminuição no percentual das internações psiquiátricas no 

estado, que variou de 5.853 para 2551 internações entre os anos 2008 e 2016 (Figura 5), 

o que configura um importante avanço na reorientação do modelo assistencial 

(BRASIL, 2012; 2017). 

 

 

 

 

Fonte: MS/DATASUS- Sistema de Informação Hospitalar. 

Por outro lado, embora o número de internações por causas psiquiátricas venha 

apresentando uma queda ao longo dos anos, o tempo de permanência nos hospitais vêm 

Figura 5: Número de internações psiquiátricas no Rio Grande do Norte 

(Jan/2008- Julh/2017) 
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aumentando consideravelmente nos últimos anos, com média de 48,1 dias nos dias 

atuais (Figura 6).   

Figura 6: Tempo de permanência de internações psiquiátricas no Rio Grande do 

Norte (Jan/2008 a Julh/2017). 

 

Fonte: MS/DATASUS - Sistema de Informação Hospitalar.  

 

Para Alverga (2004), o elevado índice de permanência em hospitais psiquiátricos 

coincide com o período em que se observa uma diminuição dos leitos psiquiátricos 

financiados com recursos do SUS, sugerindo a adoção de uma manobra fiscal-

administrativa a fim de manter o padrão de investimentos neste setor de serviços. Com 

isso, esse cenário tornava-se distante da real necessidade terapêutica dos usuários e mais 

próximo da sobrevivência fiscal do serviço.  

Além disso, a diminuição das internações em leitos psiquiátricos pode ser 

reflexo das mudanças nos critérios legais para autorização de uma internação 

compulsória, que passaram a ser mais rígidos, com maior enfoque aos usuários com 

reais necessidades de internação. 

O processo de implantação das propostas da reforma psiquiátrica no RN ocorreu 

entre os anos 1993 e 1995.  A partir disso, setores de referência em saúde mental e em 

dependência química foram criados. Os NAPS, dispositivos intermediários entre o 

hospital e a Unidade Básica de Saúde, voltados para o atendimento a pacientes com 

distúrbios psiquiátricos graves, alcoolistas etc. foram implementados. Sua equipe, 

multiprofissional e multidisciplinar, deveria ser composta de: assistente social, arte-
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educador, médico clínico-geral, enfermeiro, farmacêutico, educador físico, nutricionista, 

psicólogo, auxiliar de enfermagem, agente administrativo, cozinheiro, auxiliar de 

cozinha, auxiliar de serviços gerais e vigia. 

O NAPS em Natal seguiu os mesmos princípios que direcionavam a constituição 

dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) em São Paulo-SP. Configurava-se 

portanto como uma alternativa à não-internação, porém sem substitui-la por completo 

(AMARANTE, 1997; AMARANTE et al, 2001). Desse modo, os Caps se constituíram 

como marco inaugural do processo de Reforma Psiquiátrica, que transfigura até os dias 

atuais. 

No RN, as regiões de saúde constituem agrupamentos de municípios limítrofes, 

delimitados a partir de identidades culturais, socioeconômicas, buscando integrar a 

organização, planejamento e a execução de ações e serviços de saúde (BRASIL, 2017). 

Nesse contexto, 78% da cobertura populacional é feita por 995 equipes da Estratégia 

Saúde da Família. Ademais, os serviços de saúde mental CAPS estão distribuídos no 

RN a partir de regiões de saúde, conforme pode ser verificado na tabela abaixo (Tabela 

3). 

Tabela 3: Cobertura de CAPS no Rio Grande do Norte (2017). 

Região de 

Saúde 
CAPS I CAPS II CAPS III CAPSad CAPSi TOTAL 

1ª 4 - - 1 - 5 

2ª 4 2 - 1 1 8 

3ª 3 1 - 1 - 5 

4ª 2 1 1 1 - 5 

5ª 3 1 - 1 - 5 

6ª 2 1 - - - 3 

7ª 1 4 1 4 2 12 

8ª 1 - - - - 1 

Fonte: Blog Saúde Mental do RN (http://saudementalrn.wordpress.com/caps). 

 

Além disso, 14 estabelecimentos de saúde com Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde (CNES) possuem leitos em psiquiatria (Quadro1 ). 
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Quadro 1: Estabelecimentos de Saúde com leitos em Psiquiatria no RN (2017). 

Estabelecimento Município Região de Saúde 

Hospital Regional Hélio 

Morais Marinho 
Apodi 

2ª 

Hospital Maternidade Garibadi 

Alves Filho 
Lagoa Nova 

4ª 

CAPS AD III Mossoró 2ª 

Hospital Municipal São Camilo 

de Lellis 
Mossoró 

2ª 

Clínica Santa Maria Natal 7ª 

Hospital Colônia Dr João 

Machado 
Natal 

7ª 

Hospital Naval Natal 7ª 

Hospital Psiquiátrico Prof. 

Severino Lopes 
Natal 

7ª 

Hospital Municipal Mons. 

Pedro Moura 
Nova Cruz 

1ª 

Hospital Dr José Augusto 

Dantas 
Parelhas 

4ª 

Hospital Maternidade Maria 

Vivência de Souza 
São José do Campestre 

5ª 

Unidade Mista Hospital Aurea 

Maia de Figueiredo 
São Miguel 

6ª 

Hospital Maternidade Santa 

Terezinha 
Tangará 

5ª 

Fonte: MS/ DATASUS – Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saude 

 

2.3 A VIGILÂNCIA DO SUICÍDIO NO BRASIL   

  

No campo da saúde, a vigilância está associada às práticas de atenção e 

promoção da saúde dos sujeitos e aos mecanismos adotados para prevenção de doenças 
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e agravos, como o suicídio. Desse modo, os SIS configuram-se como importantes 

aliados a esse processo, sendo possível identificar áreas de maior vulnerabilidade e 

promover uma vigilância mais efetiva ao fenômeno (BRASIL, 2017). 

No Brasil, em final de 2005, diversos representantes do governo, sociedade civil 

e universidade se reuniram, sob iniciativa do Ministério da Saúde, para elaborar um 

Plano Nacional de Prevenção do Suicídio.  A partir disso, em 14 de agosto de 2006, foi 

publicada a Portaria nº 1.876 com a finalidade de diminuir as tentativas e óbitos, os 

danos associados e o impacto gerado na família, sociedade e serviços de saúde.  

Além disso, a informação e sensibilização da sociedade no reconhecimento do 

suicídio enquanto problema de saúde que pode ser prevenido se configurou como um 

dos principais objetivos a serem alcançados com a publicação da portaria. Nesse mesmo 

ano, foi lançado o Manual de Prevenção do Suicídio para Profissionais das Equipes de 

Saúde Mental, com o objetivo de identificar precocemente condições associadas ao 

fenômeno e realizar medidas de prevenção (BRASIL, 2006; CONTE et al, 2012).  

Além disso, foram propostas medidas a curto prazo, como a ampliação da 

cobertura dos serviços de saúde mental ou da acessibilidade social e espacial aos 

Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), e para longo prazo, ações educativas para 

promover a saúde integral dos indivíduos e coletividades (MOTA, 2015).   

Diversas notícias sobre suicídio trazem à tona uma questão polêmica: quanto 

mais divulgar, maior o estímulo ao ato em pessoas vulneráveis. Buscando superar essa 

problemática, em 2009 é lançado um manual sobre o comportamento suicida voltado 

para profissionais de imprensa. Nesse sentido, diversas respostas são originadas a 

depender do foco dado a uma reportagem. O número de casos de suicídio por aumentar, 

ou diminuir na medida em que se oferece ajuda às pessoas sob risco de suicídio 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PSIQUIATRIA, 2009). 

O suicídio envolve diversos fatores genéticos, socioculturais, existenciais, 

ambientais e socioeconômicos. A existência de um transtorno mental por si só é 

considerada um importante fator de risco para o suicídio, embora não seja possível 

afirmar que todo suicídio está relacionado a uma doença mental, e que toda pessoa 

acometida por uma doença mental cometerá suicídio. Dentre os distúrbios mentais mais 

comumente associados ao suicídio, estão a depressão, transtorno do humor bipolar, 
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abuso de álcool e outras drogas (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PSIQUIATRIA, 

2009; BRAGA, DELL’AGLIO, 2013; WAISELFISZ, 2014).  

 Entretanto, os profissionais de saúde devem estar capacitados quanto ao 

reconhecimento desses fatores de risco e, quando detectados, serem tratados 

adequadamente. Para tanto, a população deve ter conhecimento quanto à identificação 

precoce de uma doença mental, receber apoio emocional e o tratamento disponível. A 

partir desse cenário, é publicado, em 2009, o Manual de Prevenção Dirigido aos 

Profissionais da Saúde em Atenção Primária, uma vez que é, principalmente, neste nível 

de atenção à saúde, que esse contexto pode ser percebido (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE PSIQUIATRIA, 2009). 

  A maioria das pessoas com ideias de morte comunica seus pensamentos e 

intenções suicidas. Nesse sentido, os profissionais de saúde devem estar orientados para 

o reconhecimento de possíveis sinais de alerta. Ademais, os órgãos públicos devem 

promover estratégias de informação às famílias, para que essas possam contribuir ao 

reconhecer os sinais e, consequentemente, prevenir o suicídio (OMS, 2014). 

Dentre as principais fases de alerta, destacam-se aquelas que retratem a 

negatividade, ao desejo de estar morto e a infelicidade. A depressão, desespero, 

desamparo e desesperança são uns dos principais sentimentos associados ao suicídio, 

que podem ser identificados (BRASIL; OPAS; UNICAMP, 2009).  

Dessa forma, o contato inicial com o usuário é de suma importância, sendo 

fundamental encontrar um lugar adequado para realizar uma conversa; reservar o tempo 

necessário para dialogar e realizar uma escuta qualificada. Esses fatores, quando 

trabalhados efetivamente, podem contribuir para redução da carga do fenômeno no país 

(MAYNART et al, 2014; BRASIL; OPAS; UNICAMP, 2009).   

Os profissionais devem, ainda, saber avaliar e agir diante do risco de suicídio de 

um sujeito. Àqueles que apresentam pensamentos suicídio, porém não faz nenhum 

plano para o ato, são considerados de baixo risco. Nesse sentido, o profissional de saúde 

deverá oferecer apoio emocional, trabalhar sentimentos suicidas e, não sendo observada 

melhora, encaminhar para um profissional de saúde mental (BRASIL; OPAS; 

UNICAMP, 2009).  . 
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Em contrapartida, os sujeitos com pensamentos e planos suicidas são 

considerados de médio risco, devendo ser observado se há presença de sentimentos de 

ambivalência; entrar em contato com a família ou amigos, solicitando colaboração e 

apoio para enfrentamento; encaminhar à psicoterapia e psiquiatria e, orientar medidas de 

prevenção à família e amigos (BOTEGA, 2014; BRASIL; OPAS; UNICAMP, 2009). 

Dentre as diversas medidas de prevenção para o suicídio, estão: esconder armas 

e medicamentos, solicitando, nesse caso, a administração por parte de um responsável. 

Essas medidas não devem ser sigilosas, ou seja, o sujeito deve estar à par da 

necessidade dessas, de caráter temporário, até reversão do quadro (BOTEGA, 2014; 

BRASIL; OPAS; UNICAMP, 2009).  

 Os sujeitos com planos definidos, que planejam a execução do ato prontamente, 

são considerados de alto risco e não devem ser deixados sozinho. Esta situação é 

considerada de emergência, e o profissional deverá entrar em contato com a família para 

o reconhecimento de fatores que demonstre o risco ao suicídio. Logo, o usuário deverá 

ser encaminhado ao serviço de urgência, preferencialmente psiquiátrica (BOTEGA, 

2014; BRASIL; OPAS; UNICAMP, 2009). É importante que o indivíduo encontre 

formas de apoio social, seja na família, comunidade, amigos, profissionais e grupos de 

apoio. Com isso, a prevenção do suicídio será de fato efetivada, reduzindo o panorama 

atual de mortalidade por esta causa no país.  

 Ressalta-se ainda a importância dos SIS, instrumentos padronizados de 

monitoramento e coleta de dados, uma vez que esses instrumentos fornecem 

informações para análise e melhor compreensão do suicídio, norteando a tomada de 

decisões nos níveis municipal, estadual e federal, e subsidiando o planejamento de 

estratégias de enfrentamento à problemática em questão. Dentre os principais 

instrumentos, destaca-se o Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), criado em 

1975 pelo Ministério da Saúde (MS) para obtenção de dados acerca da mortalidade no 

país através das Declarações de Óbito (DO) (BRASIL, 2016). Os dados das causas de 

morte contidos na DO são registrados através da Classificação Estatística Internacional 

de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde – 10ª Revisão (CID-10). Essa 

classificação por sua vez contempla as doenças, agravos e razão de consultas em 

códigos e em 18 capítulos. Embora se observe o uso rotineiro em pesquisas envolvendo 
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dados sobre mortalidade, ainda existem críticas a respeito da causa da morte, dada a sua 

fidedignidade (OMS, 2014).   

 Para Campagna et al (2009), em séries históricas, verifica-se um grande 

potencial para os estudos de tendência temporal que utilizam dados do SIM. A partir 

disso, verifica-se um grande avanço no Brasil com relação ao declínio no registro de 

óbitos por causas classificadas como mal definidas, representando, portanto, uma 

grande melhoria para os SIS (FRANÇA et al, 2014; BRASIL, 2009).  

Por outro lado, a partir da publicação da Portaria MS/GM nº 1.271 em 06 de 

junho de 2014, a tentativa de suicídio passou a contemplar a lista de notificação 

compulsória imediata do Sistema de Informações de Agravos de Notificações (SINAN), 

devendo essa ser realizada em até 24 horas às Secretarias Municipais de Saúde. Com 

isso, é possível realizar o diagnóstico dinâmico da ocorrência de um evento na 

população, podendo fornecer subsídios para explicações sobre a causa do suicídio 

(BRASIL, 2016; 2017).  

 Reconhecendo ainda que as violências, autoinflingida ou não, exercem grande 

impacto social e econômico, especialmente no setor saúde, em 23 de junho de 2006 o 

Ministério da Saúde implantou o Sistema de Vigilância de Violências e Acidentes 

(VIVA), constituído por dois componentes: vigilância de violência interpessoal – 

doméstica ou comunitária, quando em indivíduos com e sem relação pessoal, dentro e 

fora do domicílio, respectivamente, e autoprovocada; e vigilância de violências e 

acidentes em unidades de urgência e emergência (VIVA inquérito) (BRASIL, 2015).  

 Além desses, outros inquéritos nacionais também contemplam aspectos da saúde 

mental a nível coletivo e individual. Dentre eles, destaca-se a Pesquisa Nacional de 

Saúde (PNS), de base domiciliar, realizada a cada 5 anos em todo território nacional. O 

inquérito dessa pesquisa é comporto por três questionários: domiciliar, referente às 

características do domicílio; o relativo aos moradores do domicílio e o individual, que 

deve ser respondido por um morador de 18 anos e mais do domicílio, cujos transtornos 

mentais, como a depressão, são abordados; influenciando, dessa forma, na compreensão 

do fenômeno suicídio (BRASIL, 2014).  

Em se tratando de adolescentes e buscando dimensionar os diversos fatores de 

risco e proteção à saúde desse grupo populacional, a Pesquisa Nacional de Saúde do 
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Escolar, com periodicidade trienal, também contempla aspectos inerentes à saúde 

mental, servindo como instrumento para o reconhecimento e levantamento de dados que 

possam estar associados ao suicídio, influenciando nos indicadores de mortalidade 

(BRASIL, 2015). 

 Nesse contexto, é importante destacar que grandes avanços referentes 

principalmente à melhoria na qualidade e confiabilidade dos dados, foram observados 

no processo de implantação dos Sistemas de Informação em Saúde no Brasil. Atrelado a 

isso, os bancos de dados dos SIS tornaram-se importantes fontes amplamente utilizadas 

para produção de conhecimento acerca da situação de saúde da população, tornando-se 

aliados às ações de planejamento, serviços e políticas de saúde (BRASIL, 2009). Logo, 

é necessário que os profissionais e órgãos de saúde compreendam a importância desses 

registros para identificação e monitoramento do estado de saúde da população, 

sobretudo àquelas em risco para o suicídio.  

 Todavia, é importante considerar que o suicídio é um fenômeno que está 

intimamente atrelado ao preconceito e estigma, seja ele familiar, religioso, cultural e 

social, sobretudo àqueles sujeitos que não concretizam o ato – tentativas de suicídio. 

Para Goffman (1988), estigma é uma identidade deteriorada, devendo ser combatida e 

evitada, uma vez que é tida como um mal dentro da sociedade. Desse modo, acredita-se 

que o estigma associado ao suicídio, encontrado em diferentes contextos, acaba 

refletindo na subnotificação e subregistro dos casos, além de ser mascarado por outras 

denominações de causa de morte, como acidente automobilístico, afogamento e 

envenenamento acidental (GOTSENS et al, 2011).   

2.4 A GEOGRAFIA DA SAÚDE E SUA IMPORTÂNCIA PARA A SAÚDE 

PÚBLICA 

 

Os estudos geográficos são importantes instrumentos na elaboração dos 

fundamentos teóricos e metodológicos da Epidemiologia. Nesse contexto, a Geografia 

da saúde surge com o objetivo de desenvolver ações de prevenção, ou seja, propor 

trabalhos dentro da perspectiva da medicina preventiva, e compreender o processo 

saúde-doença a partir de uma dimensão cultural e social, fora da órbita estritamente 

médica, sendo orientada por estudos das doenças e da atenção à saúde. A partir disso, as 

relações entre o perfil de morbimortalidade de um lugar e seu respectivo padrão de 
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distribuição passaram a ser objeto de estudos ao longo dos anos (PEREHOUSKEI; 

BENADUCE, 2007; GUIMARÃES, 2015). 

Para Santos (1979), o espaço geográfico compreende o espaço em que são 

estabelecidas as relações humanas. Assim, a ocupação do espaço refletirá as posições 

ocupadas pelos indivíduos na sociedade, e sendo consequência de uma construção 

histórica e social, passará a reproduzir as disparidades existentes. Dessa forma, a 

Geografia da Saúde visa contribuir na análise do espaço considerando suas dinâmicas, 

sobretudo no delineamento de ambientes que podem propiciar o surgimento de 

epidemias e no combate aos problemas de saúde (GALLO; CARVALHO, 2011). 

2.4.1 ESTUDOS ECOLÓGICOS, TENDÊNCIAS DE MORTALIDADE E 

ESPACIALIZAÇÃO 

 

Os estudos ecológicos possuem como unidade de análise a comparação de 

grupos, em uma área geográfica definida, ao invés de indivíduos. Desse modo, avaliam 

o contexto socioambiental, uma vez que dados coletados a nível individual são 

incapazes de refletir adequadamente acerca dos processos que ocorrem no nível 

coletivo. Desse modo, uma de suas vantagens é possibilitar avaliar a associação entre 

exposição e doença/agravo relacionada na coletividade (LIMA-COSTA; BARRETO, 

2003; ANGELO, 2011). 

Existem três formas de identificar os grupos em um estudo ecológico: lugar – 

desenho de múltiplos grupos, tempo – desenho de tendência temporal, e lugar e tempo – 

desenho misto. Dentro do contexto de desenho de múltiplos grupos tem-se o estudo 

exploratório, que se constitui sobre o cálculo das taxas de algum agravo para diferentes 

regiões em um mesmo período de tempo, ou seja, busca identificar padrões espaciais 

desses eventos. Por outro lado, o estudo analítico objetiva avaliar a associação entre o 

nível de exposição médio e a taxa de doença entre diferentes grupos (ANGELO, 2011).  

O crescimento de custos e investimentos no setor da saúde ao longo dos anos, 

juntamente com a necessidade de redução das desigualdades socioespaciais, forçou o 

estado a considerar a saúde enquanto objeto do campo político. Nesse cenário, os 

estudos de série temporais foram se fortalecendo, uma vez que fornecem subsídios para 

o desenvolvimento de ações em saúde pública que atendam às necessidades 
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populacionais, sobretudo em nível regional, principalmente se aplicados para análise de 

mortalidade (GUIMARÃES, 2012; 2015).  

Em estudos de séries temporais, em pesquisas epidemiológicas, o primeiro 

elemento da análise focaliza a tendência de medida. Entende-se por tendência o 

movimento prolongado em uma série ordenada, podendo ser crescente, decrescente ou 

estacionária (ANTUNES; CARDOSO, 2015). Os principais métodos utilizados para 

análise de tendências são: modelos de regressão polinomial, a média móvel e a análise 

pelo Joinpoint (GUIMARÃES et al, 2012; LATORRE; CARDOSO, 2001; GREENE, 

2008), sendo esse o mais utilizado para avaliar a tendência de mortalidade de um 

fenômeno (KIM et al, 2000; NATIONAL CANCER INSTITUTE, 2017). 

Diversas tecnologias de mapeamento digital e análise espacial foram sendo 

criadas ao longo das últimas décadas, sobretudo levando em consideração os ambientes 

genericamente denominados Sistemas de Informações Geográficas. A partir disso, 

foram estabelecidas novas formas de compreensão do processo saúde-doença na 

população. Nesse sentido, os métodos de análise espacial são empregados quando o 

evento em estudo é desencadeado por fatores ambientais de difícil detecção a nível 

individual; quando os fatores relacionados apresentam distribuição espacialmente 

condicionada; na delimitação de áreas homogêneas segundo intervenção pretendidas e 

na elucidação da distribuição espacial de um fenômeno (GUIMARÃES, 2012).  

A análise espacial é formada por um conjunto de procedimentos cuja finalidade 

é a escolha de um modelo inferencial que considere explicitamente a relação espacial 

presente em um dado fenômeno. Os procedimentos iniciais da análise incluem o 

conjunto de métodos de análise exploratória e a visualização dos dados, que, na maioria 

das vezes, ocorre através de mapas. O uso dessas técnicas está associado à descrição de 

distribuição das variáveis do estudo, sendo possível identificar observações atípicas não 

somente em relação ao tipo de distribuição, mas também em relação aos vizinhos, 

buscando, dessa forma, a existência de padrões na distribuição espacial (CÂMARA et 

al). 

Sendo assim, para estipular tendências futuras ou avaliar o impacto de uma 

intervenção em saúde à nível populacional, estudos ecológicos mostram-se eficazes, 

uma vez que buscam avaliar a evolução das taxas ao longo dos anos em uma 

determinada população geograficamente definida  (MEDRONHO, 2009). Associado a 
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isso, a utilização de técnicas de análise espacial se configura como uma técnica capaz de 

estabelecer hipóteses sobre as observações, de forma a selecionar o modelo inferencial 

melhor suportado pelos dados (CÂMARA et al.). 
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3 OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GERAL 

Analisar a distribuição espaço-temporal da mortalidade por suicídio no Estado do Rio 

Grande do Norte no período de 2000 a 2015. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Descrever os óbitos por suicídio e os indicadores socioeconômicos no Rio Grande do 

Norte; 

 Analisar a tendência temporal da mortalidade por suicídio para o Estado do Rio Grande 

do Norte, de acordo com sexo;  

 Analisar a distribuição espacial da mortalidade por suicídio no Rio Grande do Norte, 

comparando três diferentes técnicas para o cálculo das taxas de mortalidade; 

 Verificar a influência dos fatores socioeconômicos na distribuição espacial da 

mortalidade por suicídio no Rio Grande do Norte; 

 Estimar os Anos Potenciais de Vida Perdidos por suicídio no Rio Grande do Norte; 

 Comparar as taxas de mortalidade por suicídio de acordo com o porte do município e a 

região de saúde de localização. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1. DELINEAMENTO DO ESTUDO 

 

Trata-se de um estudo ecológico misto, que avaliou os óbitos decorrentes de 

suicídio registrados no estado do Rio Grande do Norte. Para Medronho (2009), esse tipo 

de desenho contempla uma associação entre tempo e espaço, ou seja, considera as 

diversas alterações observadas em múltiplos grupos ao longo do tempo e em diferentes 

locais.   

4.2. OBJETO DA ANÁLISE, POPULAÇÃO E FONTE DOS DADOS 

 

Foram analisados os óbitos ocorridos no período de 1º de janeiro de 2000 a 31 

de dezembro de 2015, considerada uma série histórica representativa. A escolha do 

período estudado se deve a possibilidade de se discutir a temporalidade com maior 

robustez (MEDEIROS, 2015). Além disso, foi observado que a partir da década de 2000 

estudos que retratam avanços na qualidade dos dados do SIM foram sendo divulgados, 

garantindo, portanto, maior fidedignidade nos dados dessa pesquisa (JORGE; 

LAURENTI; GOTILEB, 2007; FELIX et al, 2012). 

Considerou-se os óbitos decorrentes de lesões autoprovocadas intencionalmente 

contidos no capítulo XX da Classificação Estatística Internacional de Doenças em sua 

10ª revisão (CID-10), e tabulados por categoria CID-10, de acordo com os códigos para 

cada lesão (X60 – 84): Autointoxicações (X60-69), Enforcamento (X70), Afogamento 

(X71), Arma de fogo (X72-X74), Dispositivos explosivos (X75), Fumaça/Fogo/Chamas 

(X76), Vapor de água/gases/objetos quentes (X77), Objeto cortante/penetrante (X78), 

Objeto contundente (X79), Precipitação de lugar elevado (X80), Precipitação ou 

permanência diante de objeto em movimento (X81), Impacto de veículo a motor (X82), 

Outros meios (X83), Meios não especificados (X84). Os dados da série histórica foram 

organizados e analisados por quadriênios (2000-2003), (2004-2007), (2008-2011) e 

(2012-2015), a fim de melhor visualizar a distribuição espaço-temporal. 

As informações referentes aos óbitos foram obtidas do Sistema de Informação 

sobre Mortalidade (SIM), constante do endereço eletrônico do Ministério da Saúde do 
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Brasil (www.datasus.gov.br). Os dados foram coletados no período que compreendeu os 

meses de maio a junho de 2017. 

  Os dados de população por município, por sexo e por idade, utilizados no 

cálculo da Taxa de Mortalidade, foram obtidos das informações dos Censos 

Demográficos (2000 a 2012) e das Projeções Intercensitárias no sítio do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (2013 a 2015).  

4.3 ÁREA DO ESTUDO 

 

O estado do Rio Grande do Norte, localizado no Nordeste do Brasil, caracteriza-se 

como a 16ª unidade de federação brasileira mais populosa, com uma população de 

3.168,027, sendo 51% do sexo feminino. Sua extensão territorial é de 52.811,107 km² 

aproximadamente, distribuídos em 167 municípios.  

Nesse contexto, o RN apresenta um IDH de 0,684 (2010), ocupando o 16º lugar 

na média nacional, considerado médio quando comparado a outros estados do país. Os 

municípios com maiores IDH-Municipal são: Parnamirim (0,766), Natal (0,763), 

Mossoró (0,720) e Caicó (0,720); enquanto que João Dias (0,530), Parazinho (0,549) e 

Ielmo Marinho (0,550) lideram os piores índices (ATLAS DO DESENVOLVIMENTO 

HUMANO NO BRASIL, 2010).  

As principais cidades do RN são: Natal, Mossoró, Parnamirim, São Gonçalo do 

Amarante, Macaíba, Caicó, Ceará-Mirim, Currais Novos, Acu, São José do Mipibú, 

Nova Cruz e João Câmara. O estado é dividido em oito Regiões de Saúde (RS), 

servindo de base organizacional para o setor saúde (Figura 7). A 7ª RS (Metropolitana), 

constituída por cinco municípios (Natal, Extremoz, Macaíba, Parnamirim e São 

Gonçalo do Amarante) é a que reúne maior contingente populacional, equivalente a 

1.187.899 habitantes, correspondendo a 37,5% da população total do estado do RN. 

A análise da distribuição populacional evidencia que 77,8% da população total do 

RN concentra-se na área urbana, de modo que a Região Metropolitana reúne o maior 

percentual de urbanização (37,5%) do estado, conforme o Censo IBGE (2010). Por 

outro lado, 22,2% da população total do RN corresponde à população rural. Além disso, 

conta com 4.318 estabelecimentos de saúde com Cadastro Nacional dos 
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Estabelecimentos de Saúde no Brasil – CNES, distribuídos em serviços de baixa, média 

e alta complexidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Plano Diretor Regional/SESAP-RN 

 

4.3 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO 

Para a viabilização de estudos de série temporais, as informações sobre a idade 

do indivíduo ou o ano de nascimento desse são fundamentais nos registros de óbitos 

(BARBOSA, 2015). Desse modo, o registro por lesão autoprovocada intencionalmente 

contendo sexo, faixa etária e município de ocorrência do óbito foi considerado um 

critério de inclusão para este estudo. Foram excluídos os dados de óbitos referentes a 

municípios ignorados, bem como a incompletude de dados relacionados ao sexo, faixa 

etária e local de ocorrência do óbito. 

4.4 VARIÁVEIS  

 Para o estudo, o óbito por suicídio foi considerado a variável desfecho. Para isso, 

as causas básicas de óbito foram agrupadas de acordo com o Capítulo XX da CID-10ª 

Revisão (Quadro 2). 

Quadro 2: Descrição do Capítulo CID-10ª Revisão, correspondentes à variável 

dependente do estudo sobre o perfil de mortalidade por suicídio no RN. Natal-RN, 

2017. 

Figura 7: Mapa das Regiões de Saúde do RN, 2012. 
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Capítulo                              Descrição 

XX Causas externas de morbidade e mortalidade 

Fonte: MS/DATASUS- Classificação Estatística Internacional de Doenças 10ª revisão 

A variável dependente do estudo, descrita no quadro 3, foi ajustada à população 

mundial, uma vez que a taxa ajustada sugere o número de óbitos que haveria em uma 

população predeterminada se os riscos que existem na população real para produzir a 

doença atuassem na população teórica de referência, habitualmente composta de 

100.000 habitantes (BONIOL; HEANUE, 2008).  

Quadro 3: Caracterização das variáveis dependentes. Natal-RN, 2017. 

VARIÁVEL DEPENDENTE 

NOME DA VARIÁVEL       FONTE     ANOS 

Coeficiente Geral de Mortalidade por Suicídio SIM/DATASUS 

 

2000 a 2015 

 

Mortalidade proporcional segundo a causa de óbito SIM/DATASUS   2000 a 2015 

 

Desse modo, o coeficiente de mortalidade por suicídio foi ajustado de acordo 

com a população mundial por 100.000 habitantes (DOLL et al, 1966). O cálculo da taxa 

ajustada permite comparar diferentes períodos de tempo e/ou entre diferentes 

populações, conforme observado na figura abaixo (Figura 8). Ademais, foi calculada a 

mortalidade proporcional segundo a causa de óbito para fins de análise descritiva, a fim 

de identificar de forma mais clara as principais causas de óbito.  Os grupos de idade 

utilizados na padronização das taxas de suicídio foram com base na pirâmide etária 

brasileira (Figura 9). 
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Figura 8: Pirâmide etárida da população mundial padrão. 

 

Fonte: DOLL; PAYNE; WATERHOUSE, 1996. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IBGE (2016). 

As Figuras 10 e 11 se referem às fórmulas de cálculos para os indicadores de 

mortalidade.  

 

 Coeficiente de Mortalidade Geral por Suicídio = Número total de óbitos no período x 100.000 

                                                                                                População total no período  

Figura 9: Pirâmide etária brasileira (2016). 

Figura 10: Cálculo do Coeficiente de Mortalidade Geral por Suicídio 
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Fonte: MS/Datasus/SIM. 

No cálculo da mortalidade proporcional (MP), tem-se a razão do número de 

óbitos devido a uma causa, em um período, e a relação total de óbitos por todas as 

causas, no mesmo período, conforme pode ser visto na expressão da figura 11. 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Medronho et al (2009) 

As variáveis independentes (Quadro 4) foram analisadas em dois níveis: 

contextuais e individuais. As primeiras representam os indicadores socioeconômicos e 

são referentes aos censos 2000 e 2010, sendo obtidas através do Atlas de 

Desenvolvimento Humano no Brasil do Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD). 

 

Quadro 4: Caracterização das variáveis independentes contextuais 

socioeconômicas. Natal-RN, 2017. 

VARIÁVEIS INDEPENDENTES CONTEXTUAIS SOCIOECONÔMICAS 

 

NOME DA 

VARIÁVEL 
DEFINIÇÃO FONTE 

Índice de GINI 
Grau de desigualdade existente na distribuição de 

indivíduos segundo a renda domiciliar per capita. 
PNUD 

IDH-M 
Média geométrica dos índices das dimensões 

Renda, Educação e Longevidade, com pesos iguais. 
PNUD 

Taxa de 

Envelhecimento 

Razão entre a população de 65 anos ou mais de 

idade e a população total multiplicado por 100. 
PNUD 

                                                   Número de óbitos por todas as causas, da área A, no período P                         
Mortalidade Proporcional = Número de óbitos devido à causa y,  da área A, no período P x 100 

Figura 11: Cálculo da Mortalidade Proporcional segundo causa de óbito. 
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Taxa de Analfabetismo 

de 25 anos ou mais 

Percentual entre a população de 25 anos ou mais de 

idade que não sabe ler nem escrever um bilhete 

simples e o total de pessoas nesta faixa etária. 

PNUD 

Percentual de 

vulneráveis à pobreza 

Proporção dos indivíduos com renda domiciliar per 

capita igual ou inferior a R$ 255,00 mensais,  

equivalente a 1/2 salário mínimo. 

PNUD 

Taxa de Desocupação - 

18 anos ou mais 

Percentual da população economicamente ativa 

(PEA) nessa faixa etária que estava desocupada. 
PNUD 

População rural População localizada em zona não urbanizada. PNUD 

 

 Em nível individual, as variáveis foram apresentadas somente de forma 

descritiva. Elas estão dispostas no quadro 5. 

Quadro 5: Caracterização das variáveis independentes individuais. Natal-RN, 

2017. 

VARIÁVEIS INDEPENDENTES INDIVIDUAIS 

 

NOME DA VARIÁVEL DEFINIÇÃO FONTE 

Sexo 
Conjunto de caracteres que permite classificar 

o ser humano em macho e fêmea. 
SIM 

Faixa etária Idade do indivíduo. SIM 

Raça/Cor 

Grupo de indivíduos cujos caracteres 

biológicos são constantes e passam de uma a 

outra geração. 

SIM 

Local de ocorrência Área física onde ocorreu o óbito. SIM 

Categoria CID-10 

Código de três caracteres (uma letra e dois 

algarismos) que se refere ao método utilizado 

para o óbito. 

SIM  

Estado civil 

Situação jurídica em relação à família e 

sociedade, resultante da filiação, sexo e 

casamento. 

SIM 

 

4.5 ANÁLISE DOS DADOS 
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4.5.1 ANÁLISE DESCRITIVA DOS ÓBITOS 

 

Inicialmente, os óbitos por suicídio foram analisados de acordo com os 

quadriênios da série histórica e caracterizados de forma descritiva a partir do cálculo de 

Mortalidade Proporcional para as variáveis: Categoria CID-10, Local de Ocorrência do 

Óbito e Estado Civil. Para demais variáveis independentes individuais, calculou-se a 

média da Taxa de Mortalidade para o quadriênio, cujo cálculo está apresentado na 

figura 12. 

 

 

 

 

 

4.5.2 RAZÃO DE SEXOS 

A razão de sexos compreende o número de homens para cada grupo de 100 

mulheres, em determinado espaço geográfico, no ano considerado. Nesse sentido, 

expressa a relação quantitativa entre os sexos, sendo utilizado para analisar variações 

geográficas e temporais na distribuição da população por sexo (BRASIL, 2012).  

Desse modo, utilizou-se o seguinte cálculo para estimar a razão de sexos entre os óbitos 

por suicídio: 

  

Taxa de Mortalidade Padronizada (sexo masculino) 

Taxa de Mortalidade Padronizada (sexo feminino)
 

 

4.5.3 ANÁLISE ESPACIAL  

 

Para análise espacial da mortalidade por suicídio, utilizou-se técnicas de 

estatísticas espaciais de permitem identificar a estrutura de correlação espacial que 

melhor descreve os dados. A fim de estimar a variabilidade espacial de dados da área, 

Média da Taxa de Mortalidade = Número total de óbitos x 100.000                ÷ 4 

                                               População total no ano central do quadriênio                         

Figura 12: Cálculo da Taxa de Mortalidade Média para as variáveis independentes. 

Natal-RN, 2017. 
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utilizou-se como ferramenta a Matriz de Vizinhança. Dado um conjunto de n áreas 

{A1,..,An}, a matriz foi construída W
(1)

 (n x n), onde cada um dos elementos Wij 

representa uma medida de proximidade entre Ai e Aj. A estratégia de construção 

escolhida foi Contiguidade, ou seja, um objeto está próximo apenas daqueles com os 

quais compartilha uma fronteira.  (INPE, 2011). 

A partir disso, procurou-se identificar a estrutura de correlação espacial que 

melhor descreve os dados. Logo, o Índice de Moran Global, expresso abaixo, realiza a 

caracterização da dependência espacial, mostrando como os valores estão 

correlacionados no espaço. De modo geral, este cálculo testa se a hipótese nula é de 

independência espacial, cujo valor seria zero. Sendo assim, valores positivos (entre 0 e 

+1) indicam para correlação direta, e negativos (entre 0 e –1) correlação inversa. 

Ademais, para estimar a significância do índice, foi considerado o teste de pseudo-

significância, com 99 permutações (DADAMO, 2013). 

 

 

Onde: 

I = Índice de Moran 

Wz: valor das médias ponderadas; 

Z
t: 

vetor de desvios transposto 

Z: vetor de desvios 

 

Entretanto, os indicadores globais de auto-correlação espacial, como o Índice de 

Moran, fornecem um único valor como medida da associação espacial para todo o 

conjunto de dados de área, que é útil como caracterização de toda a região do estudo. 

Todavia, às vezes é desejável examinar padrões em uma escala maior de detalhes, 

utilizando indicadores que possam ser associados às diferentes localizações de uma 

variável distribuída espacialmente. Para isso, utilizou-se o Índice de Moran Local para 

encontrar a correlação espacial dessas áreas: 

Ii = zi . Wzi / σ
2
 

 

Onde:  

Ii : índice local para o objeto i;  
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zi : valor do desvio do objeto i;  

Wzi : valor médio dos desvios dos objetos vizinhos de i;  

σ
2
 : variância da distribuição dos valores dos desvios 

 

  Logo, por se tratar de um indicador local, tem-se um valor específico de 

correlação para cada área, permitindo assim a identificação de clusters de áreas. Sendo 

assim, foram construídos mapas com base nos valores do MoranMap, em que o 

resultado apresenta somente as regiões para os quais os valores de locais li foram 

considerados significantes (com intervalo > 95% e p < 0,05), classificados em: 0 (não 

significantes), 1 (alto-alto), 2 (baixo-baixo), 3 (alto-baixo) e 4 (baixo-alto). 

Ademais, para verificar a correlação espacial entre a variável desfecho - 

Coeficiente de Mortalidade e as variáveis contextuais- Indicadores Socioeconômicos, 

utilizou-se o Moran Local Bivariado, em que valores alto-alto e baixo-baixo indicam 

associação espacial positiva, com valores de desfecho e exposição acima da média ou 

ambos abaixo da média do estado, respectivamente. Já os valores alto-baixo e baixo-

alto, mostram associação espacial negativa, em que alto-baixo representa município 

com mortalidade acima da média estadual e baixos indicadores socioeconômicos, e 

baixo-alto significa município com mortalidade abaixo da média do estado, porém 

próximo de outros com indicadores socioeconômicos elevados (ANSELIN, 2005).  

Para as variáveis contextuais, utilizou-se os dados do PNUD referentes aos anos 

2000 e 2010, possibilitando realizar uma análise do primeiro e último quadriênio da 

série histórica respectivamente. 

As análises espaciais e a produção dos mapas temáticos foram realizadas no 

Terraview 4.2.2 e Geoda 1.6.1. A base cartográfica do Estado do Rio Grande do Norte – 

malha municipal de 2001, foi obtida no IBGE (INPE, 2011, Tecgraf PUC-

Rio/FUNCAT, Brasil).  

 

4.5.2 ESTIMADOR BAYESIANO EMPÍRICO 

 

Os estudos sobre distribuição espacial de eventos, sobretudo em lugares onde 

existam grandes contrastes socioeconômicos, podem coexistir, em uma mesma área, 

grupos sociais distintos. Nesse sentido, os indicadores calculados para estas áreas estão 
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sujeitos a distorções, uma vez que a heterogeneidade dos grupos não foi considerada 

(DIAS, 2002).  

A Taxa Bruta de Mortalidade, obtida pela divisão entre a contagem do número 

de óbitos sobre a população, é menos confiável quanto menor for a população, uma vez 

que áreas com população pequena estão mais propensas às flutuações nas taxas em 

virtude da ocorrência de uns poucos eventos por mero acaso, do que regiões populosas. 

Algumas análises, como as Taxas Bayesianas Empíricas, baseiam-se no uso de 

informação das outras áreas que compõem a região estudada a fim de diminuir esta 

instabilidade não associada ao risco da ocorrência do evento, reestimando assim uma 

taxa mais próxima do risco real ao qual a população está exposta. Como resultado, tem-

se mapas mais suaves e (INPE, 2011, Tecgraf PUC-Rio/FUNCAT, Brasil). 

A metodologia utilizada para correção das taxas utiliza o conceito de inferência 

bayesiana. O estimador Bayes empírico global calcula uma média ponderada entre a 

taxa bruta da localidade e a taxa global da região (a razão entre o número total de casos 

e a população total).  

Por outro lado, o estimador Bayes empírico local inclui efeitos espaciais, 

calculando a estimativa localmente, utilizando somente vizinhos geográficos da área na 

qual se deseja estimar a taxa, convergindo em direção a uma média local em vez de uma 

média global. Desse modo, as taxas corrigidas apresentam menos instabilidade, uma vez 

que levam em conta durante o cálculo não somente a informação da área, mas também 

de sua vizinhança. Logo, o resultado dessas análises são mapas mais informativos e 

suaves, diferentemente daqueles baseados diretamente em estimativas brutas, 

provocando faltas conclusões (SANTOS, RODRIGUES, LOPES; 2005).  

Marshall (1991) propõe um método simples utilizado para o cálculo das 

estimativas bayesianas empíricas θi, sem nenhuma distribuição específica:  

 

Em que: 

 

,  é a taxa global dos eventos, é o número médio de pessoas 

em risco, ni é o número de pessoas observadas na área i, , n é o número 

de pessoas observadas em todas as áreas juntas e ri é a taxa observada na área i. 
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A produção dos mapas temáticos a partir das taxas bayesianas empíricas foi 

realizada no Terraview 4.2.2. A base cartográfica do Estado do Rio Grande do Norte – 

malha municipal de 2001, foi obtida no IBGE (INPE, 2011, Tecgraf PUC-

Rio/FUNCAT, Brasil).  

 

4.5.3 ANÁLISE DAS TENDÊNCIAS TEMPORAIS DE MORTALIDADE 

Para analisar a tendência de mortalidade utilizou-se a análise de regressão 

Joinpoint, através do software Joinpoin Regression Program (National Cancer Institute, 

Bethesda, Maryland,USA), Versão 4.5.0. Esse modelo é aplicado para calcular a 

mudança percentual anual da taxa de mortalidade (APC). (NATIONAL CANCER 

INSTITUTE, 2014).  

O programa começa com o número mínimo de joinpoints, em que 0 equivale a 

uma linha reta, e testa se mais joinpoints são estatisticamente significativos e devem ser 

adicionados ao modelo (até o número máximo). No modelo final, caso exista algum 

joinpoint, este indicará uma mudança significativa na inclinação da porcentagem (KIM 

et al., 2000). Para este estudo, a variável dependente foi do tipo taxa ajustada por idade 

(100.000 habitantes), e a variável independente escolhida foi o ano.  

 

4.5.4 ANÁLISE ESTATÍSTICA CLÁSSICA  

 

Inicialmente, buscou-se analisar se as variáveis do estudo apresentam 

distribuição normal através do teste de normalidade Kolmogorov-Sminorv, tendo em 

vista o tamanho da amostra. Uma vez constatada a normalidade dos dados, verificou-se 

a correlação entre a variável dependente e as variáveis contextuais. Aquelas que 

apresentaram distribuição normal (p>0,05) foram analisadas a partir do Coeficiente de 

Correlação de Pearson, enquanto aquelas que apresentaram um p <0,05, a partir do 

Coeficiente de Correlação de Spearman. Esse procedimento estatístico é utilizado para 

descrever a associação envolvendo dados de duas variáveis numéricas contínuas, 

medindo a força de associação linear entre as duas variáveis (OLIVEIRA FILHO, 

2015).  
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A correlação de Pearson avalia a força de associação entre duas variáveis 

numéricas através do cálculo do coeficiente de correlação, representado por r. Este 

coeficiente define tanto a força da associação quanto a direção da relação linear entre as 

duas variáveis, variando de – 1 e + 1. Quando r = -1, há uma correlação linear negativa 

ou inversamente perfeita. Quando este coeficiente é +1, esta correlação é positiva ou 

direta perfeita; e se for igual a zero, implica dizer que não há uma relação linear entre as 

duas variáveis (OLIVEIRA FILHO, 2015).  

Além disso, foi realizada a análise de variância para comparar uma variável 

numérica (desfecho) em dois ou mais grupos. Para isso, o teste estatístico utilizado foi a 

Anova de fator único. O método consiste em verificar quanto da variação total no 

desfecho é atribuída às diferenças entre as médias dos grupos. Os valores em que p < 

0,05 apresentaram significância estatística, ou seja, há associação significativa entre as 

duas variáveis estudadas. Para realização desta análise utilizou-se o software SPSS 

versão 22 (OLIVEIRA FILHO, 2015). 

Dessa forma, para verificar a associação entre as TMP e o porte do município, a 

população do estudo foi categorizada a partir de cinco portes 5 (quadro 6): 

 

Quadro 6: Porte e população do município 

Porte População 

1 5 mil habitantes 

2 5-10 mil habitantes 

3 10-20 mil habitantes 

4 20-50 mil habitantes 

5 >50 mil habitantes 

Fonte: IBGE. 

Verificou-se ainda a associação entre as TMP e as regiões de saúde do RN, 

estabelecidas conforme a Tabela 4.  

 

 

Tabela 4: Regiões de saúde por população residente e número de municípios 

existentes, RN, 2010. 

Região de Saúde          População                 Nº de municípios 

I (Litoral Sul e Agreste) 352.502 27 

II (Oeste) 448.904 15 
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III (Mato Grande e Salineira) 312.919 25 

IV (Seridó) 295.726 25 

V (Trairí e Potengi) 185.719 21 

VI (Alto Oeste) 230.042 36 

VII (Metropolitana) 1.187.899 5 

VIII (Vale do Açu) 155.316 13 

Fonte: IBGE-Censo Demográfico 2010. 

 

4.5.5 ANOS POTENCIAIS DE VIDA PERDIDOS (APVP) 

 

O indicador APVP objetiva definir as principais causas de mortes prematuras e 

representa uma alternativa metodológica para medir as mortes que ocorrem 

precocemente. A concepção do indicador baseia-se no pressuposto de que as mortes que 

ocorrerem antes da duração de vida esperada levam a uma perda de anos potenciais de 

vida. Desse modo, se uma pessoa morre antes de atingir um limite de idade 

estabelecido, considera-se que ela perdeu anos potenciais de vida (ROMEDER; 

McWHINNIE, 1988). 

Para o cálculo dos APVP, foi utilizada a técnica de Romander e Whinnie (1989) 

que estabelece o limite para o cálculo considerando a vida média da população, sendo 

feita a distribuição dos óbitos por agrupamentos de idade, definida pela fórmula: 

 

APVP =    

 

Em que: ai refere-se aos anos de vida restantes até a idade m, quando as mortes 

ocorrem entre i e i+1 = m – (i + 0,5) = m – 1 – 0,5 e di = número de mortes entre as 

idades i e i+1. Com isso, obtém-se o resultado ao somar o produto do número de óbitos 

em cada idade pelos anos de vida restante até a idade limite que, para este estudo, foi de 

70 anos. Foram excluídos os óbitos em menores de 1 ano, tendo em vista que o objetivo 

do estudo não é analisar a mortalidade infantil. Quanto ao limite superior de 70 anos, 

pode-se questionar a desvalorização da vida após essa idade. No entanto, conforme 

aponta Blane et al (1990),  a escolha de um limite superior de idade não significa que a 

vida além desse limite tenha menos valor do que em pessoas mais jovens, mas, sim, que 

essa seria a idade mínima aceitável que se esperaria que as pessoas, em média, vivessem 

na atualidade (FUNASA, 2000).  

Desse modo, a fórmula ajustada para este estudo foi descrita da seguinte forma: 
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Sendo assim, a quantidade de APVP para a idade de 70 anos está descrita na 

tabela abaixo (Tabela 5), a qual determina que, para o óbito entre as idade 1-4 anos, há 

uma perda de 67 anos, ao passo que para os óbitos ocorridos entre os 60-69 anos, perde-

se 5 anos. 

 

Tabela 5: Cálculo do APVP entre as idades de 1 e 70 anos. 

Faixa Etária APVP 

1 s 4 67 

5 a 9 62,5 

10 a 14 57,6 

15 a 19 52,5 

20 a 29 45 

30 a 39 35 

40 a 49 25 

50 a 59 15 

60 a 69 5 

      Fonte: IBGE. 

  

Desse modo, os coeficientes de APVP foram calculados dividindo-se o número 

total de APVP dentro dos limites de idade utilizados, exprimindo a estimativa do risco 

de perder anos potenciais de vida. Sendo assim, buscando comparar diferentes locais em 

diferentes anos, utilizou-se os coeficientes padronizados por idade, que reduzem a 

influência das diferentes estruturas etárias (FUNASA, 2000). 

 As taxas de APVP foram calculadas através da divisão dos APVP em cada faixa 

etária pela população correspondente, multiplicado por 100 mil habitantes. Calculou-se 

a média de APVP a partir do óbito total (APVP/óbito), segundo faixa etária 

(ANDRADE; JORGE-MELLO, 2016). 
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4.6 PRESSUPOSTOS ÉTICOS 

 

Essa pesquisa utilizou dados secundários disponíveis em sites oficiais do 

Ministério da Saúde do Brasil sem identificação de sujeitos, sendo dispensado de 

apreciação em comitê de ética em pesquisa, em conformidade com a Resolução 466 de 

12 de Dezembro de 2012, do Conselho Nacional de Saúde.  
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5. RESULTADOS  

 

5.1. CARACTERIZAÇÃO DOS ÓBITOS  

 

 De 2000 a 2015, ocorreram 2.266 óbitos por suicídio no Rio Grande do Norte, com 81,1% dos óbitos afetando o sexo masculino e 

18,9% o sexo feminino. Desses, 1615 óbitos (71,2%) foram causados por enforcamento (Figura 13).  

                  Figura 13: Óbitos por suicídio de acordo com Códigos CID-10 no RN. 

 

Fonte: MS/SBS/DASIS – Sistema de Informação sobre Mortalidade – SIM. 
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A taxa de mortalidade padronizada (TMP) à população mundial para os homens no RN variou de 4,8 óbitos/100.000 habitantes, no ano 

de 2000, a 7,7 óbitos/100.000 habitantes, no ano de 2015 . Para as mulheres, essa taxa variou de 1,3 óbitos/100.000 habitantes, no ano de 

2000, a 1,6 óbitos/100.000 habitantes no ano de 2015 (Tabela 6).   

Tabela 6: Taxa de Mortalidade Padronizada por Suicídio no RN (2000-2015). 

 Ano 

Sexo 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Masculino 4.80 6.35 6.06 8.22 7.64 9.73 8.42 7.29 7.97 8.14 6.72 9.24 8.39 7.92 8.63 7.79 

Feminino 1.35 2.23 1.62 2.42 0.62 1.40 1.69 1.61 1.80 1.40 2.12 2.09 2.45 1.67 1.70 1.64 
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No sexo feminino, verificou-se que a maior média da TMP (1,84/100.000 

habitantes) ocorreu no primeiro quadriênio da série histórica. A análise por raça/cor 

mostrou uma maior taxa para mulheres pretas (3,5/100.000 habitantes) e para faixa 

etária de 50-59 anos (4,2/100.000 habitantes), no primeiro e último quadriênio 

respectivamente (Tabela 7).  

 

Tabela 7: Média da Taxa de Mortalidade por Suicídio no RN (2000-2015) para o 

sexo feminino, de acordo com faixa etária e raça/cor. (*pop/100 mil habitantes) 

VARIÁVEIS 
QUADRIÊNIOS QUADRIÊNIOSANOS) 

(2000-2003) (2004-2007) (2008-2011) (2012-2015) 

SEXO Feminino 1,84 1,30 1,79 1,79 

FAIXA ETÁRIA 

(10-14) 0,2 0,2 0,0 0,3 

(15-19) 2,4 1,9 1,5 0,7 

(20-29) 2,0 1,5 2,1 1,9 

(30-29) 2,6 1,7 2,2 2,6 

(40-49) 2,8 1,5 2,3 1,6 

(50-59) 3,7 1,9 3,7 4,2 

(60 e mais) 3,7 2,8 3,4 3,1 

RAÇA/COR 

Branca 1.93 1.28 1.40 1.56 

Preta 3.50 0.85 2.23 0.87 

Parda 1.54 1.09 1.77 0.13 

Fonte: MS/Datasus/SIM. 

 

Para os homens, a maior TMP foi observada no último quadriênio. Ademais, com 

relação à faixa etária, a população com idade superior a 60 anos apresentou a maior 

média, observada entre os anos 2004-2007; e os homens pretos também apresentaram 

maior média neste quadriênio (Tabela 8).  Todavia, observa-se uma redução 

significativa na TMP em homens pretos no último quadriênio. 

Tabela 8: Média da Taxa de Mortalidade por Suicídio no RN (2000-2015) para o 

sexo masculino, de acordo com faixa etária e raça/cor. (*pop/100 mil habitantes). 

VARIÁVEISVARIÁVEIS 
QUADRIÊNIOS (ANOSQUADRIÊNIOS) 

(2000-2003) (2004-2007) (2008-2011) (2012-2015) 

SEXO Masculino 6,02 7,76 7,58 7,93 

 

 

(10-14) 0,8 0,7 0,5 0,6 

(15-19) 2,7 4,4 4,1 4,2 
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FAIXA ETÁRIA 

(20-29) 8,1 9,7 8,5 7,6 

(30-29) 11,2 11,6 10,5 10,6 

(40-49) 9,6 13,2 11,6 13,0 

(50-59) 11,3 12,3 14,8 14,2 

(60 e mais) 11,1 23,3 16,7 17,5 

 

RAÇA/COR 

Branca 4.30 5.39 6.16 5.70 

Preta 10.14 16.37 11.96 3.46 

Parda 6.25 7.75 7.43 9.10 

Fonte: MS/Datasus/SIM. 

Com relação ao local de ocorrência, a maioria dos óbitos ocorreu no domicílio, 

com maior percentual entre os anos 2004-2007 no sexo feminino (Tabela 9). O método 

mais utilizado para o suicídio, segundo categoria do CID-10, foi o enforcamento para 

ambos os sexos, com destaque para os anos 2004-2007, em que 75.3% dos óbitos entre 

as mulheres ocorreram por esta causa; sendo observado um aumento nos óbitos por 

autointoxicação para esse grupo ao longo da série histórica. Com relação ao estado civil, 

foi observado um maior percentual de óbitos entre mulheres solteiras, sobretudo no 

primeiro quadriênio. 

Tabela 9: Percentual de óbitos por suicídio no RN (2000-2015), no sexo feminino, 

segundo local de ocorrência, categoria CID-10 e estado civil. 

 

 

VARIÁVEIS 

 

QUADRIÊNIOS (ANOS) 

(2000-

2003) 

(2004-

2007) 

(2008-

2011) 

(2012-

2015) 

 

 

 

 

LOCAL DE 

OCORRÊNCIA 

Hospital 33,3 14,8 26,3 25,2 

Outro estabelecimento de 

saúde 

0,0 0,0 0,0 0,8 

Domicílio 56,5 75,3 62,7 63,4 

Via pública 2,8 4,9 5,1 4,9 

Outros  7,4 3,7 4,2 4,9 

Ignorado 0,0 1,2 1,7 0,8 

 

 

 

 

 

CATEGORIA 

Autointoxicação 14,8 16,0 16,1 22,8 

Enforcamento 52,8 75,3 66,1 61,8 

Arma de fogo 9,3 2,5 1,7 0,0 
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CID-10 Fumaça/Fogo/Chamas 12,0 1,2 10,2 5,7 

Objeto cortante/Contundente 2,8 1,2 0,0 2,4 

Precipitação lugar elevado 2,8 2,5 4,2 4,1 

Outros  5,6 1,2 1,7 3,3 

 

 

 

 

ESTADO CIVIL 

Solteiro  46,3 44,4 42,4 45,5 

Casado 39,8 34,6 30,5 30,9 

Viúvo 9,3 12,3 5,9 10,6 

Separado Judicialmente 2,8 1,2 9,3 3,3 

Outro  0,9 2,5 0,8 1,6 

Ignorado 0,0 4,9 11,0 8,1 

Fonte: MS/Datasus/SIM. 

 

A tabela 10 mostra que um maior percentual de óbitos por suicídio, entre os 

homens, ocorreu no domicílio, com destaque para o último quadriênio; e que a maioria 

dos óbitos, entre os anos 2008 e 2011, ocorreu por enforcamento; sendo observado uma 

redução na mortalidade por autointoxicação ao longo dos anos. Além disso, com relação 

ao estado civil, a maioria dos homens que suicidaram eram solteiros. 

 

Tabela 10: Percentual de óbitos por suicídio no RN (2000-2015), no sexo masculino, 

segundo local de ocorrência, categoria CID-10 e estado civil. 

 

VARIÁVEIS 

QUADRIÊNIOS (ANOS) 

(2000-

2003) 

(2004-

2007) 

(2008-

2011) 

(2012-

2015) 

 

 

 

 

LOCAL DE 

OCORRÊNCIA 

Hospital 10,1 8,2 10,5 10,8 

Outro estabelecimento de 

saúde 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Domicílio 63,6 61,7 62,2 65,7 

Via pública 5,5 8,0 7,6 8,3 

Outros  20,5 18,8 17,5 14,7 

Ignorado 0,3 3,2 2,3 0,6 

 Autointoxicação 7,8 7,6 6,8 6,6 
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CATEGORIA  

CID-10 

Enforcamento 71,1 69,8 76,0 75,0 

Arma de fogo 15,0 17,3 9,4 8,9 

Fumaça/Fogo/Chamas 1,7 1,1 2,3 0,8 

Objeto cortante/Contundente 1,4 1,3 1,8 2,6 

Precipitação lugar elevado 0,9 0,6 1,4 2,6 

Outros  2,0 2,3 2,3 3,4 

 

 

 

ESTADO CIVIL 

Solteiro  50,3 53,1 53,6 48,7 

Casado 38,2 37,2 32,6 28,5 

Viúvo 4,6 3,2 2,7 2,5 

Separado Judicialmente 1,4 2,1 2,5 3,2 

Outro  0,6 0,2 0,4 6,0 

Ignorado 4,9 4,2 8,2 11,1 

Fonte: MS/Datasus/SIM.
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5.2 RAZÃO DE SEXOS 

 

O cálculo de razão de sexos (Tabela 11) mostrou que o sexo masculino apresenta maior proporção quando comparado ao sexo 

feminino, durante toda a série histórica. A maior razão de sexos encontrada foi no ano 2004, em uma proporção de 12 óbitos masculino 

para 1 óbito feminino  (12,3). 

Tabela 11: Razão de Sexos para Taxa de Mortalidade Padronizada por suicídio no RN (2000-2015). 

Fonte: Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM). 

 

 

 

 

 Ano 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 

Razão de Sexo 

3.554 2.85 3.75 3.4 12.3 6.93 4.98 4.525 4.44 5.83 3.18 4.41 3.43 4.74 5.07 4.74 

3:1 3:1 4:1 3:1 12:1 7:1 5:1 4:1 4:1 6:1 3:1 4:1 3:1 5:1 5:1 5:1 
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5.3 ANÁLISE ESPACIAL DOS ÓBITOS 

 

5.3.1 TAXA BRUTA DE MORTALIDADE 

 

A análise espacial para as taxas bruta de mortalidade mostrou que não há 

autocorrelação espacial para a TMP por suicídio no Rio Grande do Norte. O valor de 

Moran Global obtido aponta para uma fraca autocorrelação espacial, com significância 

estatística, para a maioria dos quadriênios (Figura 14).  

 

 

Fonte: Sistema de Informação sobre Mortalidade. 

Figura 14: Distribuição espacial da Taxa de Mortalidade Bruta (TMB) por suicídio de acordo com o 

sexo no RN.  14A - TMB para o sexo feminino no período de 2000-2003; 14B - TMB para o sexo 

feminino no período de 2004-2007; 14C - TMB para o sexo feminino no período de 2008-2011; 14D – 

TMB para o sexo feminino no período de 2012-2015; 14E – TMB para o sexo masculino no período de 

2000-2003; 14F – TMB para o sexo masculino no período de 2004-2007; 14G- TMB para o sexo 

masculino no período de 2008-2011; 14H – TMB para o sexo masculino no período de 2012-2015.  
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5.3.2. TAXA DE MORTALIDADE PADRONIZADA 

 

A análise espacial das taxas de mortalidade padronizadas mostrou que não há 

autocorrelação espacial para a TMP por suicídio no Rio Grande do Norte. O valor de 

Moran Global obtido aponta para uma fraca autocorrelação espacial e ausência de 

significância estatística (Figura 15). 

Figura 15: Distribuição espacial da Taxa de Mortalidade Padronizada (TMP) por suicídio de 

acordo com o sexo no RN.  15A - TMP para o sexo feminino no período de 2000-2003; 15B - TMP 

para o sexo feminino no período de 2004-2007; 15C - TMP para o sexo feminino no período de 

2008-2011; 15D – TMP para o sexo feminino no período de 2012-2015. 15E- TMP para o sexo 

masculino no período de 2000-2003; 15F – TMP para o sexo masculino no período de 2004-2007; 

15G- TMP para o sexo masculino no período de 2008-2011; 15H- TMP para o sexo masculino no 

período de 2012-2015. 

 

Fonte: Sistema de Informação sobre Mortalidade. 
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5.3.3 TAXA BAYESIANA GLOBAL 

 

A análise espacial utilizando o método bayesiano empírico também mostrou que 

não há autocorrelação espacial para a TM por suicídio no Rio Grande do Norte. O valor 

de Moran Global obtido aponta para uma fraca autocorrelação espacial, embora seja 

verificada significância estatística para a maioria dos quadriênios estudados (Figura 16).  

Figura 16: Distribuição espacial da Taxa Bayesiana Geral (TBG) por suicídio de acordo com o sexo 

no RN.  16A - TBG para o sexo feminino no período de 2000-2003; 16B - TBG para o sexo feminino 

no período de 2004-2007; 16C - TBG para o sexo feminino no período de 2008-2011; 16D- TBG 

para o sexo feminino no período de 2012-2015; 16E- TBG para o sexo masculino no período de 

2000-2003; 16F- TBG para o sexo masculino no período de 2004-2007; 16G- TBG para o sexo 

masculino no período de 2008-2011; 16H- TBG para o sexo masculino no período de 2012 a 2015.  

 

Fonte: Sistema de Informação sobre Mortalidade. 
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5.3.4 TAXA BAYESIANA LOCAL 

 

A análise espacial utilizando as Taxas Bayesianas Locais mostrou que uma fraca 

autocorrelação espacial para a TM por suicídio no Rio Grande do Norte, para a maioria 

dos quadriênios. Porém, para o sexo masculino, os valores foram superiores quando 

comparados ao sexo feminino, demonstrando significância estatística.; Desse modo, 

observa-se que quanto mais homogenezadas as taxas são, mais autocorrelacionadas 

estão no espaço (Figura 17).  

Figura 17: Distribuição espacial da Taxa Bayesiana Local (TBL) por suicídio de acordo com o sexo 

no RN.  17A - TBL para o sexo feminino no período de 2000-2003; 17B - TBL para o sexo feminino 

no período de 2004-2007; 17C - TBL para o sexo feminino no período de 2008-2011; 17D- TBL para 

o sexo feminino no período de 2012-2015; 17E- TBL para o sexo masculino no período de 2000-

2003; 17F- TBL para o sexo masculino no período de 2004-2007; 17G- TBL para o sexo masculino 

no período de 2008-2011; 17H- TBL para o sexo masculino no período de 2012-2015.  

 

Fonte: Sistema de Informação sobre Mortalidade. 
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5.3.5 ÍNDICE DE MORAN LOCAL 

 

Na análise do padrão espacial das taxas de mortalidade através do MoranMap, 

onde foi verificada a presença de pequenos aglomerados de alta taxa de mortalidade na 

região do Seridó, sobretudo para o sexo masculino, conforme verifica-se na Figura 18.  

Fonte: Sistema de Informação sobre Mortalidade. 

 

 

Figura 18: MoranMap da Taxa de Mortalidade Padronizada (TMP) por suicídio no RN de acordo 

com o sexo e por quadriênio. 18A- MoranMap da TMP para o sexo feminino no período de 2000-

2003; 18B- MoranMap da TMP para o sexo feminino no período de 2004-2007; 18C- MoranMap da 

TMP para o sexo feminino no período de 2008-2011; 18D- MoranMap da TMP para o sexo feminino 

no período de 2012-2015; 18E- MoranMap da TMP para o sexo masculino no período de 2000-2003; 

18F- MoranMap da TMP para o sexo masculino no período de 2004-2007; 18G- MoranMap da 

TMP para o sexo masculino no período de 2008-2011; 18H- MoranMap da TMP. para o sexo 

masculino no período de 2012-2015. 
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5.3.6 ANÁLISE BIVARIADA ESPACIAL 

 

A análise bivariada espacial, através do Índice de Moran Local Bivariado (LISA), 

mostrou uma fraca autocorrelação espacial entre as variáveis socioeconômicas do 

estudo e a TMP por suicídio no RN no primeiro e último quadriênio (Figuras 19 e 20 

respectivamente). Nos dois quadriênios, observou-se a formação de clusters na região 

do Seridó do RN de elevada TMP com elevados valores das variáveis IDH e taxa de 

envelhecimento. No primeiro quadriênio (Figura 19), houve formação de clusters de 

altos índices de TMP para a variável “População rural” no Oeste potiguar.  
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Figura 19: Moran Bivariado LISA (Moran's I) entre as Taxas de Mortalidade Padronizada por Suicídio no 

período de 2000-2003 para ambos os sexos e as variáveis socioeconômicas do Rio Grande do Norte. 19A 

– GINI; 19B – População Rural; 19C- IDHM; 18D – Envelhecimento; 19E – Taxa de Vulneráveis à 

pobreza; 19F – Analfabetismo; 19G- Desocupação.  

 

Fonte: Sistema de Informação sobre Mortalidade; Atlas Brasil, 2000. 
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Fonte: Sistema de Informação sobre Mortalidade; Atlas Brasil, 2000. 

 

Figura 20: Moran Bivariado LISA (Moran's I) entre as Taxas de Mortalidade Padronizada por 

Suicídio no período de 2010-2015 para ambos os sexos e as variáveis socioeconômicas do Rio Grande 

do Norte. 20A – GINI; 20B – População Rural; 20C- IDHM; 20D – Envelhecimento; 20 E- Taxa de 

Vulneráveis à pobreza; 20F- Analfabetismo; 20G – Desocupação.  
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5.4 ANÁLISE DE TENDÊNCIA DOS ÓBITOS  

 

A análise de tendência pelo Joinpoint verificou estabilidade para a mortalidade 

geral no RN (APC = 1,1% ao ano), não sendo observada significância estatística (p = 

0,25), embora a inclinação da reta, equivalente à taxa de mortalidade ajustada por idade 

ao longo da série histórica, seja ascendente (Figura 21).  

Figura 21: Tendência de Mortalidade por Suicídio no RN (2000-2015) para ambos os sexos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entretanto, na Figura 22, é possível observar que a análise de tendência no sexo 

feminino apresentou estabilidade (APC = 0,4 % ao ano), enquanto que no sexo 

masculino houve uma tendência estatisticamente significativa (p = 0,03) de aumento da 

mortalidade, com APC de 15,3% ao ano, no período de 2000 a 2003 (Tabela 12).  
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Tabela 12: Tendência temporal da mortalidade por suicídio no RN: número de 

óbitos, Annual Percentage Change (APC), Intervalo de Confiança, RN, 2017. 

 

RN 

Nº de 

óbitos 

APC1 (IC 95%) p-

value 

Joinpoint  APC2 (IC 95%) p-

value 

Ambos os 

sexos 

2266    1,1 (0,6-1,6) 0,25    

Feminino 430 0,4 (-0,9 - 1,7) 0,69    

Masculino 1836 15,3* (9,2 – 21,8) 0,03 2003 -0,4 (-1,0 - 0,3) 0,01 

APC, annual percentage change; 95% CI, 95% confidence intervals. 

*estatísticamente significativa p<0,05. 

 

5.5 ANÁLISE ESTATÍSTICA CLÁSSICA  

5.5.1 ANÁLISE DE VARIÂNCIA 

 

A Tabela 13 mostra a análise de variância (Anova de Fator Único), em que se 

verifica a ausência de relação estatisticamente significativa entre as TMP e o porte de 

município.  Além disso, verifica-se nos municípios de grande porte uma redução nas 

médias das taxas de mortalidade para as mulheres e, em contrapartida, um aumento para 

os homens. Porém, ao analisar a relação entre as TMP e as Regiões de Saúde do RN 

Figura 22: Tendência de Mortalidade por Suicídio no RN (2000-2015) para o 

sexo feminino e masculino de acordo com a Taxa Ajustada por Idade. 
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(Tabela 14), foi observada significância estatística para o sexo feminino (2004-2007) e 

masculino (2012-2015). 

Tabela 13: Análise de variância da Taxa de Mortalidade Padronizada por suicídio 

(100 mil habitantes) segundo sexo, de acordo com o porte do município. 

 

Sexo Período 
Porte 

1 2 3 4 5 p-valor* 

Feminino 

Quadriênio I 2,58 1,67 0,56 2,33 1,59 0,95 

Quadriênio II 2,19 2,01 1,65 1,99 1,14 0,96 

Quadriênio III 2,99 1,75 2,20 2,16 1,38 0,69 

Quadriênio IV 1,75 2,51 2,30 1,62 1,99 0,88 

Masculino 

Quadriênio I 7,62 5,73 10,14 6,51 7,93 0,58 

Quadriênio II 13,16 8,44 10,06 9,99 9,09 0,28 

Quadriênio III 13,40 8,56 10,60 11,81 17,75 0,15 

Quadriênio IV 15,05 9,29 9,42 10,39 7,81 0,10 

* Estatisticamente significativo p<0,05. 

Fonte: MS/Datasus/SIM. 

 

 

Tabela 14: Análise de variância da Taxa de Mortalidade Padronizada por suicídio 

(100 mil habitantes) segundo sexo, de acordo com as Regiões de Saúde. 

Sexo Período 

Região de Saúde  

1 2 3 4 5 6 7 8 
p-
valor* 

Feminino 

Quadriênio I 1,67 2,72 0,94 2,16 0,52 4,61 0,53 1,27 0,28 

Quadriênio II 1,03 4,21 0,24 2,81 0,60 3,06 0,74 2,66 0,03
a
 

Quadriênio III 0,90 2,29 3,26 2,86 1,09 3,67 0,94 0,58 0,12 

Quadriênio IV 1,52 1,25 0,44 3,03 1,90 3,29 0,74 3,03 0,15 

Masculino 

Quadriênio I  9,88 10,47 9,91 5,70 6,46 4,50 6,56 7,34 0,53 

Quadriênio II 8,78 14,23 14,27 7,03 6,28 10,4 14,79 14,09 0,13 

Quadriênio III 11,14 6,48 11,39 9,57 13,62 10,94 9,06 13,81 0,80 

Quadriênio IV 7,62 14,23 15,82 11,41 15,30 7,62 5,89 10,82 0,06 

* Estatisticamente significativo p<0,05. 

a
Após o contraste pos hoc de Tukey, não foram encontradas diferenças significativas entre as taxas. 

Fonte: MS/Datasus/SIM. 

 

5.5.2 TESTE DE CORRELAÇÃO 
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A correlação linear de Spearman avaliou a força da associação entre a TMP de 

suicídio e os indicadores socioeconômicos, sendo observada uma correlação linear 

negativa e fraca para maioria dos coeficientes (r) (Tabela 15). Porém, pode ser 

observada uma mudança no padrão de correlação para o suicídio e a taxa de 

envelhecimento: no último quadriênio, a correlação passa a ser direta e positiva, sendo 

possível inferir que o suicídio está correlacionado com as maiores taxas de 

envelhecimento.  

Tabela 15: Coeficiente de correlação entre suicídio e indicadores socioeconômicos 

no RN (2000-2003 e 2012-2015). 

 

 

Variáveis 

Quadriênio I  

(2000-2003) 

Quadriênio IV  

(2012-2015) 

R p-valor R p-valor 

Índice de GINI -0,083 0,29 -0,018 0,81 

Taxa de Desocupação - 18 anos ou 

mais 
0,007 0,93 -0,101 0,19 

População Rural 0,064 0,41 -0,063 0,41 

Vulneráveis à pobreza -0,154* 0,04 -0,054 0,48 

Taxa de Envelhecimento** -0,026 0,73 0,160* 0,03 

Taxa de Analfabetismo - 25 anos 

ou mais** 
-0,197* 0,01 -0,079 0,31 

IDH-M 0,219* 0,00 0,103 0,18 

*Correlação significante (p<0,05) 

**Pearson Correlation 

 

5.6. ANOS POTENCIAIS DE VIDA PERDIDOS (APVP) 

 

 Foram perdidos 63582.5 anos potenciais de vida ao longo da série histórica 

(Tabela 16). A taxa de APVP foi de 7038.07anos perdidos para cada 100 mil habitantes. 

A proporção de anos perdidos por ATT foi em média 720 anos por óbito registrado de 

2000 a 2015. A faixa etária de 30 a 39 anos apresentou maior proporção de APVP 

decorrente de suicídio. Os maiores anos potenciais de vida perdidos foram observados 

no último quadriênio (17262.5 APVP).
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Tabela 16: Anos Potenciais de Vida Perdidos, Média e Taxa por suicídio, segundo faixa etária, no RN (2000-2015). 

QUADRIÊNIOS 
 

TOTAL 
 

2000-2003 2004-2007 2008-2011 2012-2015 

Faixa 

Etária 
APVP Média Taxa APVP Média Taxa APVP 

Médi

a 
Taxa APVP 

Médi

a 
Taxa APVP Média Taxa 

1-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5-9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10-14 345 57.5 27.65 287.5 57.5 24.09 172.5 57.5 14.58 345 57.5 28.50 1150 230 94.81 

15-19 1680 52.5 133.25 2100 52.5 167.83 1785 52.5 148.71 1522.5 52.5 129.48 7087.5 210 579.28 

20-24 2470 47.5 221.83 3230 47.5 261.79 2945 47.5 236.19 2707.5 47.5 225.12 11352.5 190 944.94 

25-29 2210 42.5 251.54 2635 42.5 246.70 2890 42.5 239.80 2550 42.5 205.02 10285 170 943.05 

30-34 1762.5 37.5 200.60 2137.5 37.5 231.43 2062.5 37.5 200.41 3112.5 37.5 265.40 9075 150 897.84 

35-39 2242.5 32.5 273.58 1982.5 32.5 228.56 2177.5 32.5 241.32 1950 32.5 196.69 8352.5 130 940.14 

40-44 1155 27.5 174.46 1650 27.5 208.11 1760 27.5 206.62 1540 27.5 174.58 6105 110 763.75 

45-49 652.5 22.5 127.53 945 22.5 152.69 1035 22.5 136.90 1507.5 22.5 181.45 4140 90 598.56 

50-54 682.5 17.5 153.18 542.5 17.5 112.43 1015 17.5 177.21 1102.5 17.5 155.82 3342.5 70 598.63 

55-59 237.5 12.5 66.46 375 12.5 89.18 412.5 12.5 91.35 587.5 12.5 112.00 1612.5 50 358.99 

60-64 157.5 7.5 53.64 195 7.5 60.23 240 7.5 61.90 255 7.5 60.67 847.5 30 236.43 

65-69 37.5 2.5 17.01 55 2.5 20.82 57.5 2.5 19.94 82.5 2.5 23.83 232.5 
 

10 
81.61 

TOTAL 13632.5 360 1700.72 16135 360 1803.88 16552.5 360 1774.93 17262.5 360 1758.55 63582.5 
 

720 

 

7038.07 
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6 DISCUSSÃO 

 

O estudo da distribuição espaço-temporal da mortalidade por suicídio no Rio 

Grande do Norte permitiu observar a presença de dois padrões de correlação espacial 

que variam na medida em que se utilizam técnicas distintas: fraca autocorrelação para as 

taxas brutas e padronizadas de mortalidade; e um segundo padrão, revelando uma 

autocorrelação espacial para as taxas bayesianas de mortalidade que, embora fraca, 

apresenta-se mais autocorrelacionada e homogeneizada.  

 Os resultados desse estudo apontam para diferenças na distribuição da 

mortalidade nas regiões do RN, sendo as mais desenvolvidas as que apresentam maiores 

taxas. A partir desse dado, é possível inferir que o suicídio está associado às melhores 

condições de vida.   

Na análise do padrão de mortalidade por sexo, foi observada tendência de 

aumento durante um período da série estudada para o sexo masculino, e ficou evidente 

uma maior proporção de óbitos para esse grupo, com uma maior representatividade dos 

homens na faixa etária mais envelhecida. Esse achado se encontra em consonância com 

estudos sobre a mortalidade por suicídio em idosos em regiões distintas do Brasil.  

Minayo (2012), que avaliou a tendência de suicídio na população idosa no Brasil 

e no Rio de Janeiro no período de 1980-2006, observou um crescimento nas taxas de 

suicídio de idosos, que passou de 595,3 óbitos/ano em 1980 para 7994 óbitos/ano em 

2006.  Verificou-se ainda uma tendência de aumento nos estados do Piauí, Ceará e Rio 

Grande do Norte, e de diminuição no Amazonas, São Paulo e Roraima para aqueles com 

idade entre 60 e 69 anos. (PINTO et al, 2012; SANTOS et al, 2017).  

É necessário atentar à situação dos homens idosos, de modo especial, uma vez 

que se constituem como o grupo mais vulnerável ao fenômeno, e tratar o momento pós-

trabalho e o tempo da aposentadoria como oportunidade para novas realizações 

pessoais. Com isso, o incentivo ao relacionamento interpessoal com amigos e diálogos 

entre as gerações devem ser vistos como elementos protetores contra a depressão e 

violência autoinflingida entre os idosos (MINAYO, 2012).  

Na velhice, quando a vida profissional cessa, a maioria dos homens atribui a 

nova fase da vida com a falência do papel tradicional de provedor econômico e de 



83 
 

referência familiar, gerando uma retração social e implicando, consequentemente, no 

elevado risco de isolamento, tristeza, estresse e vontade de por fim à vida. Associado a 

isso, a situação de isolamento social e de solidão afeta principalmente os homens, 

tornando-se, para esse grupo, um fator de risco para suicídio (MINAYO; MENGHEL; 

CAVALCANTE, 2012). 

Esse cenário nos leva a refletir sobre as estratégias nacionais atualmente 

disponíveis, propostas pelas políticas públicas, que discutem sobre os índices de 

suicídio entre indivíduos do sexo masculino, já que se constituem como importante 

grupo de risco. Em 2008, o Ministério da Saúde, através da Política Nacional de 

Atenção Integral à Saúde do Homem, apresenta dados sobre a mortalidade por suicídio 

nesse grupo populacional. Mais do que isso, a política transita sobre a discussão da 

violência enquanto determinante dos indicadores de morbimortalidade por causas 

externas em todas as dimensões (BRASIL, 2008).  

Por outro lado, o aumento de transtornos psiquiátricos na população, como 

depressão, ansiedade e transtorno de bipolaridade, tem contribuído para um aumento na 

mortalidade por suicídio, principalmente no sexo feminino, uma vez que constituem o 

grupo populacional com maiores índices de transtornos mentais associados ao suicídio 

(OMS, 2017). Nesse estudo, foi possível observar um aumento nas taxas de mortalidade 

por suicídio no sexo feminino entre o primeiro e último quadriênio, estando em 

consonância com o que a literatura apresenta atualmente de incidência dos transtornos 

psíquicos. Porém, a análise de tendência mostrou estabilidade para mortalidade por 

suicídio nesse grupo. 

É importante destacar que a raça/cor representa uma importante variável nos SIS 

para o estudo do perfil epidemiológico de diferentes grupos, dentro de diferentes 

contextos e agravos, configurando-se como um marcador essencial no risco para 

mortalidade precoce (BRASIL, 2017; FIORIO et al, 2011). No presente estudo, quando 

se analisou os óbitos por suicídio relacionados a esse estrato, os homens “pretos” foram 

os mais afetados por esse tipo de morte.  

Para Medeiros (2015), há necessidade de chamar a atenção que o idoso preto 

sofre uma dupla vulnerabilidade. Além de idosos, esses sujeitos estão em um grupo 

social com menor renda, escolaridade, piores condições de habitação e de acesso aos 
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serviços básicos de saúde, características que configuram e potencializam uma 

mortalidade precoce.  

Todavia, não somente os idosos pretos são afetados em grande proporção pelo 

suicídio. As estatísticas do IBGE para o ano de 2011 sobre suicídio de jovens revelaram 

que os óbitos em negros aumentaram 51,3% entre os anos 2002 e 2008, ao passo que, 

para os brancos, esse incremento foi de apenas 8,6%. Outro aspecto importante a ser 

observado é que os jovens de cor branca apresentam os mesmos coeficientes de 

mortalidade por suicídio que os brancos, quando comparados à população total (4,8 em 

100 mil). Porém, o suicídio entre os jovens negros (4 em 100 mil) são maiores que na 

população total de negros (3,3 em 100 mil) (WAISELFISZ, 2011).   

Em jovens negros, o suicídio emerge para além do desinteresse pela vida. 

Autores como Aguiar (2012) acreditam que existe um desgosto pela situação de racismo 

a que as populações negras estão submetidas no dia a dia, populações essas que foram 

marcadas pelo racismo e que esse fato as impediu de ter acesso às escolas e demais 

dispositivos sociais. Para o ele, o suicídio se constitui como uma demonstração de como 

se encontra a alma dessas pessoas, e os jovens negros nada mais são que a ponta dessa 

problemática, buscando, na morte, o sentido que lhes é negado durante a vida. 

O suicídio é uma fala silenciosa à sociedade, um sinal de que o sujeito encontra-

se inserido em um grupo formalmente estabelecido, porém simbolicamente sem laços 

firmes de inclusão. Para Durkheim (2003), o suicídio é provocado pela sociedade e não 

pelo indivíduo. Nesse contexto, atrelado às falhas na manutenção da ordem social, o 

suicídio torna-se a única saída para se colocar fim a um sofrimento que parece não ter 

limites: o racismo e a discriminação (AGUIAR, 2012).  

Além disso, alguns estudos têm mostrado evidências de risco aumentado para o 

suicídio em populações de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e 

Transgêneros (LBGTs). Teixeira-Filho e Rondini (2012) mostraram que jovens não 

heterossexuais possuem o triplo de chances de cometer suicídio, quando comparados a 

demais jovens heterossexuais. Logo, a população de jovens não heterossexuais, marcada 

por uma sociedade machista e opressora, necessita de abordagens mais específicas para 

prevenção do suicídio, constituindo-se, portanto, como um grupo vulnerável ao 

fenômeno.  
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Todavia, as ações de cuidado, atenção, promoção à saúde e prevenção de 

agravos e doenças à população negra foram fortalecidas com a criação da Política 

Nacional de Saúde Integral da População Negra em 2007 (BRASIL, 2007). Um dos 

objetivos trazidos pela política é identificar, combater e prevenir situações de violência. 

Nesse contexto, pode-se pensar estratégias de prevenção ao suicídio nesse grupo na 

medida em que se promove uma conscientização da população com relação à inclusão 

dessas pessoas na sociedade.  

Em estudos brasileiros que inquirem o perfil de raça, tem-se uniformizado para a 

maior prevalência de suicídio em indígenas. Machado e Santos (2015) mostraram que 

entre os anos 2000 e 2012, no país, os indígenas apresentaram a maior taxa de 

mortalidade, sendo 8,6 e 14,4/100.000 respectivamente, havendo aumento de 68,7% no 

período.   

Em contrapartida, um estudo realizado no Amazonas, estado que comporta a 

maior frequência de autodeclarados indígenas do país, mostrou que dos 688 óbitos por 

suicídio registrados no período de 2006 e 2010, apenas 19% ocorreu em indígenas. Ao 

se analisar as taxas ajustadas de mortalidade para essas populações, para os indígenas, 

foi de 18,4/100 mil, enquanto para os não indígenas a taxa foi de 4,2/100 mil habitantes 

(SOUZA; ORELLANA, 2013).  Nesse estudo, porém, não foi possível analisar as taxas 

de mortalidade a partir do estrato racial em indígenas.  

Os dados de alta mortalidade por suicídio entre os indígenas podem ser 

explicados pela situação de vulnerabilidade a qual este grupo está acometido. Para 

Ferreira (2015), os indígenas, seja sob o viés econômico, cultural ou social, estão quase 

sempre em situação de vulnerabilidade; estando inseridos, portanto, nas camadas mais 

baixas do estrato social e excluídos socialmente.  

Com relação ao estado civil, percebe-se forte influência na mortalidade de uma 

população, onde a maior vulnerabilidade para morte precoce entre os solteiros se 

apresenta para a maior parte das idades. Desse modo, nesse estudo, a taxa de 

mortalidade por suicídio entre os solteiros se sobressaem aos demais estados conjugais.  

Alguns estudos corroboram com esses resultados. No interior da Bahia e no 

Amazonas, 41,66% e 79,5% dos óbitos por suicídio, respectivamente, ocorreu em 

indivíduos solteiros (SOUZA et al, 2011; ORELLANA; BASTA; SOUZA, 2013).  No 
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Japão, um estudo mostrou que os homens viúvos ou divorciados, ou não casados, 

apresentam maior risco de suicídio, não sendo observada essa tendência entre mulheres 

(FUKUCHI et al, 2013). Ja na Irlanda do Norte, estudos como o de Corcoran e Nagar 

(2010) mostram que o casamento protege ambos os sexos contra o suicídio, sobretudo 

os homens (CORCORAN; NAGAR, 2010).  

Para Durkheim (2003), a vida de um sujeito depende do quanto ele está 

integrado à sociedade. Assim, para o homem, o divórcio teria um forte impacto sobre a 

prática de suicídio, refletindo nas altas taxas entre os solteiros. Em sua concepção, o 

casamento proporciona proteção ao homem e exige sacrifício da mulher. Dessa forma, o 

divórcio gera um grande impacto sobre o homem, levando-o a suicidar.    

Outro fator importante na determinação do perfil de mortalidade por suicídio, 

em uma população, é o local de ocorrência do óbito. Atualmente, no Brasil, os maiores 

índices de suicídio são registrados em domicílio (ORELLANA; BASTA; SOUZA, 

2013; SCHINITMAN et al, 2010).  

Esses dados encontram-se em conformidade com os resultados desse estudo. Foi 

verificado que a maior parte dos óbitos foi registrada em ambiente domiciliar. Essa 

informação pode atestar uma maior dificuldade de acesso a estabelecimentos de saúde 

pela população, especialmente os idosos que se encontram em sofrimento psíquico, 

como também da ausência de uma assistência de saúde efetiva a nível domiciliar a fim 

de identificar possíveis fatores de risco para o suicídio.  

Na análise exploratória dos dados de mortalidade é importante visualizar a 

proporcionalidade dos meios utilizados para óbito. Nesse sentido, ao se analisar a 

Mortalidade Proporcional a partir dos instrumentos mais utilizados para o suicídio, é 

possível observar uma maior prevalência de mortes por enforcamento, tanto para os 

homens quanto para as mulheres.  

Parece existir um consenso na literatura sobre as maiores taxas de suicídio 

ocorrerem por enforcamento. Em um dos estudos realizados por Machado e Santos 

(2015) para o Brasil, foi possível observar que, no período de 2000 e 2012, 75% dos 

óbitos decorreu de enforcamento, corroborando com os resultados desse estudo. Em um 

município do interior da Bahia, também se verificou uma alta mortalidade por suicídio 

por enforcamento: 58,33% em relação aos outros métodos (SOUZA et al, 2011). No 
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Nordeste e em outros estados do país, como Minas Gerais, também se observa esse 

padrão de mortalidade (SANTOS; BARBOSA, 2017; BAPTISTA; GOMES, 2016; 

OLIVEIRA et al, 2012). 

Por outro lado, um dado que chamou atenção nesse estudo foi a intensa redução 

da Mortalidade Proporcional pelo uso da arma de fogo, ao longo dos anos, sobretudo no 

sexo masculino. Esse fato pode ser reflexo da criação do Estatuto do Desarmamento 

através da Lei n.10826, criado em 2003 e regulamentado no ano seguinte, que dispõe 

sobre o registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição. Em alguns 

países, como nos Estados Unidos, estudos indicam que uma maior disponibilidade de 

armas de fogo está intimamente associada a taxas de suicídio mais altas (MANN; 

MICHEL, 2016). 

Além disso, um estudo realizado pela Universidade de Harvard - EUA, mostrou 

que o número de suicídios se elevava com o aumento na disponibilidade de armas de 

fogo em diversas regiões do país (DREXLER, 2017). Desse modo, é necessário pensar 

na restrição do acesso a diversas formas que podem concretizar o suicídio, como o uso 

de armas de fogo, medicamentos, inseticidas, dentre outros. Essas medidas de redução 

da disponibilidade aos meios podem interferir de forma positiva na redução da 

mortalidade por essas causas.  

Em alguns países, grande parte dos suicídios envolve armas compradas anos 

antes. Assim, acredita-se que iniciativas específicas, como ordens de restrição de 

violência armada, tecnologia de armas inteligentes e campanhas de educação em 

segurança de armas, reduzem significativamente o acesso a armas de fogo já adquiridas 

por indivíduos suicidas (MANN; MICHEL, 2016). 

Todavia, embora tenha sido observada entre os homens uma redução na 

mortalidade por suicídio decorrente do uso de armas de fogo, o uso de outros métodos 

para o suicídio aumentou consideravelmente no período estudado, como: precipitação 

de lugar elevado, objeto cortante/contundente, enforcamento e outros métodos.  

Porém, para o sexo feminino, observou-se um aumento significativo na 

mortalidade por autointoxicação, não sendo observado esse padrão para os homens. 

Acredita-se, portanto, que o armazenamento de medicamentos e o fácil acesso como 

meio para o suicídio contribui para o aumento nas taxas de mortalidade nesse grupo. 
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Desse modo, uma maior limitação a medicamentos, especialmente psicotrópicos, uma 

vez que se constituem como o grupo de fármacos mais utilizado para o suicídio, e 

medidas como o fracionamento na venda de medicamentos, sugerido pelo projeto de Lei 

7.029, de 2006, que se encontra em tramitação na Câmara Federal, poderá resultar na 

diminuição da mortalidade por suicídio por auto-intoxicação (SANTOS et al, 2013; 

BRASIL, 2006; BERNARDES; TURINI; MATSUO, 2010).   

Para toda a série histórica estudada, as maiores magnitudes das taxas de 

mortalidade por suicídio no período de 2000 a 2015 foram observadas em algumas 

microrregiões, como a do Seridó, mostrando, inclusive, formação de clusters alto-alto 

para a variável IDH. Entretanto, a literatura mostra-se escassa com estudos que abordem 

os possíveis determinantes que explique as elevadas taxas nessa região. 

Sabe-se, porém, que o setor agropecuário apresenta-se fortemente enraizado na 

cultura e economia do interior do RN, principalmente na Região do Seridó. Desse 

modo, buscando compreender o perfil epidemiológico do suicídio no RN, Dutra (1997) 

identificou, entre os anos 1985 e 1996, um elevado percentual de óbitos por suicídio em 

agricultores do interior do Estado (16,2% em relação ao total da população do estudo).  

Fraga (2014) mostrou em um estudo realizado para o Brasil e Rio Grande do Sul 

que um dos principais fatores que afetam o número de casos de suicídio é o nível de 

dependência agropecuária. Percebeu-se que nos municípios com elevados números de 

mortes, essa característica parece ser um dos grandes determinantes, indicando uma 

possível associação entre as taxas de mortalidade por suicídio e a atividade 

agropecuária. 

Nesse sentido, uma das possíveis explicações para as altas taxas de mortalidade 

no RN, especialmente na Região do Seridó, caracterizada por um clima quente e 

semiárido, está associada aos intensos períodos de seca observados, principalmente, no 

interior do estado. Para Carvalho (2014), as regiões semiáridas apresentam maior 

propensão a abrigar eventos climáticos extremos, como a seca. Esse cenário, 

caracterizado, sobretudo, pela escassez de água, leva a uma queda, sobretudo, na 

produção agrícola, gerando um quadro de dificuldades sociais e econômicas e, 

consequentemente, fome e miséria, refletindo na mortalidade por suicídio.  
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Durkheim (2003), ao estudar a relação do suicídio com fatores cósmicos, como o 

clima e a temperatura sazonal, concluiu que temperaturas muito quentes podem excitar 

o homem ao ponto de levá-lo a matar-se. Um estudo buscou verificar a associação entre 

fatores meteorológicos e o suicídio em São Paulo-SP, e mostrou que um aumento na 

temperatura mínima média semanal tem um efeito de curto prazo sobre o suicídio. 

Observou-se u m aumento de 2,28% (95% IC 0,90-3,69) no total de suicídios e um 

aumento de 2,37% (IC 95% 0,82-3,96) entre suicídios masculinos com cada aumento de 

1ºC (BANDO et al, 2017). 

 Jee et al (2016) investigaram a sazonalidade do suicídio e avaliaram sua 

associação com variáveis climáticas  na Coréia do Sul. Os dados do estudo mostraram 

que a taxa de suicídio apresenta sazonalidade com um padrão similiar ao da radiação 

solar, aumentando 1.008 vezes quando a radiação solar aumentou em 1 MJ/m². Desse 

modo, para os autores, a radiação solar excerce uma relação linear significativa com o 

suicídio, uma vez ajustadas para a região e demais variáveis climáticas e tendências 

temporais.  

 Por outro lado, o efeito das variáveis econômicas nas altas taxas de suicídio 

tem sido amplamente estudado. Porém, nesse estudo, não foi verificada correlação entre 

o suicídio e indicadores socioeconômicos, embora tenham sido observadas altas taxas 

de mortalidade em regiões socioeconomicamente desenvolvidas.  

 Um estudo realizado na Europa identificou que as variáveis econômicas e 

climáticas estão fortemente correlacionadas com as taxas de suicídio e podem explicar 

grande parte da variabilidade observada em todo o continente europeu, especialmente 

nos homens. Os resultados do estudo mostraram que o efeito climático é mais forte do 

que o econômico, em ambos os sexos; porém, o efeito relativo ao clima, em comparação 

com as variáveis econômicas, apresentou-se maior para as mulheres 

(FOUNTOULAKIS et al, 2016).  

  

 Santos e Barbosa (2017), ao avaliarem a distribuição espacial da mortalidade 

por suicídios no Nordeste do Brasil e analisarem sua relação com indicadores sociais e 

econômicos, não observaram autocorrelação espacial para as taxas de mortalidade por 

suicídio e as variáveis socioeconômicas, uma vez que o valor de Moran Global obtido 

mostrou-se fraco ao ser negativo e/ou próximo de zero. Esses resultados encontram-se 

em conformidade com os apresentados no presente estudo.  
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 De acordo com a teoria econômica do suicídio de Hamermesh e Hoss (1974), 

quanto maior a renda esperada, mais elevado será o nível de consumo e satisfação, e 

menor será o risco de suicídio. Em contrapartida, Durkheim (2003) aponta que a renda 

elevada favorece a taxa de suicídio uma vez que aumenta a independência pessoal e 

consequentemente causa degeneração familiar. Apesar dessas divergências, a maioria 

dos estudos concorda com a hipótese de que a desigualdade de renda eleva a taxa de 

suicídio (MACHADO; SANTOS, 2015; CHEN et al, 2010; GONÇALVES, 2011). 

 Mostrou que a associação entre a taxa de desemprego e o número de mortes 

por suicídio é apresenta uma relação inversa, ou seja, quando a taxa de desemprego 

aumenta, a tendência é diminuir as mortes por suicídio. Para os autores, esse fato pode 

estar relacionado aos programas de subsídios do governo para pessoas desempregadas, 

além de uma diminuição no estresse laboral no período em que o trabalhador encontra-

se sem emprego. 

 Os resultados de um estudo realizado para microrregiões brasileiras mostraram 

a ausência de correlação entre a pobreza e o suicídio. Porém, constatou-se uma relação 

direta entre a ruralização da microrregião e taxas de suicídio (GONÇALVES; JÚNIOR, 

2011).  Para Durkheim (2003), o suicídio é mais frequente em ambientes rurais e não 

em cidades.  Esses dados corroboram com os resultados encontrados por esse estudo, 

em que observou-se a formação de clusters de altos índices de taxas de suicídio para a 

variável “população rural” em uma microrregião do RN.   

Além disso, chama atenção, nesse estudo, a formação de clusters de alta taxa de 

suicídio e alta taxa de envelhecimento para Região do Seridó, e altas taxas de suicídio e 

de população rural no Oeste Potiguar. Mais ainda, o coeficiente de correlação entre as 

taxas de suicídio e as variáveis socioeconômicas, especialmente a taxa de 

envelhecimento, apontam para uma mudança no padrão observado ao longo dos anos: 

enquanto nos primeiros anos da década de 2000 foi observada uma correlação inversa, 

ou seja, quanto maior a taxa de envelhecimento, menor a de suicídio; entre os anos 2012 

e 2015, foi percebida uma correlação direta e positiva, ou seja, o suicídio está 

relacionado às maiores taxas de envelhecimento.   

Esse achado pode ser explicado pela vulnerabilidade da população rural ao 

suicídio. No RN, 28% dos habitantes correspondem à população rural, constituindo uma 

parcela significativa desse grupo. Para Werlang (2013), com o advento da modernidade 

e do capitalismo, o meio rural vai cada vez mais perdendo espaço para as atividades 
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agrícolas, sendo cada vez mais marcado pela instauração de fábricas. Desse modo, 

novas formas de vida, trabalho, solidão e isolamento foram sendo estabelecidas e, com 

isso, o trabalhador vai tornando-se um assalariado, provocando muitas vezes alienação e 

aumentando a fadiga nervosa, psíquica, gerando ansiedade, depressão e suicídios.  

Além disso, é possível refletir sobre o processo de envelhecimento na zona rural, 

uma vez que muitos idosos estão suscetíveis a dificuldades de acesso aos serviços de 

saúde, principalmente de média e alta complexidade. Assim, os municípios que não 

dispõe de serviços de saúde no âmbito rural, como a rede de atenção primária à saúde, 

acabam agravando essa problemática, uma vez que dificulta o rastreamento de possíveis 

fatores de risco associados ao suicídio nessa população. 

A mudança no padrão de correlação entre o suicídio e a taxa de envelhecimento 

observada na série histórica também pode ser reflexo das modificações promovidas pela 

transição demográfica, conceituada como a passagem de um elevado padrão de 

natalidade e mortalidade, para uma realidade de baixos valores dessas taxas (PONTES 

et al, 2009). Desse modo, um dos efeitos analisados nesse processo é o envelhecimento 

populacional, claramente observado com o aumento no número de idosos. 

Por outro lado, percebeu-se que a utilização de técnicas espaciais permitem 

estabelecer um padrão mais fidedigno de análise de distribuição espacial do suicídio. 

Uma dessas técnicas utiliza as taxas Bayesianas Empíricas, sendo possível observar 

uma distribuição mais homogênea das taxas quando comparadas aos valores brutos e 

padronizados. Os resultados de uma pesquisa realizada por Macente e Zandonade 

(2012) para municípios do Espírito Santos corroboraram com essa análise aportada no 

presente estudo, mostrando variação na distribuição espacial a partir da utilização das 

taxas Bayesianas.  

Com relação à análise de tendência, esse estudo mostrou que não houve 

tendência de aumento das taxas de suicídio ao longo dos anos para ambos os sexos. 

Porém, ao se analisar o sexo masculino, percebeu-se uma tendência estatisticamente 

significativa (p = 0,03) de aumento da mortalidade por essa causa nos primeiros anos da 

série histórica estudada. Os resultados de um estudo realizado em um município no 

interior de Minas Gerais corroboraram com esses dados, mostrando um padrão de 

tendência de aumento significativo para os homens (APVP = 7,2 a 8,8%) (Bando et al, 

2016). 
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Segundo Brzozowski et al (2010), ao analisarem a tendência para as taxas de 

suicídio no Brasil, constatou-se uma heterogeneidade espaço-temporal. Foi observado 

ainda que entre 1980 e 2005 as taxas aumentaram em ambos os sexos, sobretudo com o 

avanço da idade, e que os maiores coeficientes de mortalidade foram os de São Paulo, 

Sul e Centro-Oeste do país, independente de idade e sexo. 

Em outros estudos, como o realizado por Bando et al (2012), que estudaram a 

tendência das taxas de suicídio de 1996 a 2009 para o estado de São Paulo, foi 

verificado para os homens acima de 65 anos uma redução significativa de 2,3% por ano. 

Para as mulheres, porém, as taxas foram estáveis durante todo o período. Neves e 

Garcia (2015) observaram tendência crescente entre homens nas regiões Nordeste e Sul 

(3,08% e 0,88% respectivamente).  

Em países como a Espanha, majoram investigações sobre tendências de 

mortalidade por suicídio utilizando a regressão joinpoint. Entre os anos 2000 e 2011, 

um estudo mostrou que as taxas globais de suicídio apresentaram uma tendência 

decrescente significativa (1,93% em homens e 2,19% em mulheres), enquanto que para 

os anos 2012 a 2015 foi observado um aumento significativo (3,65% em homens e 

7,60% em mulheres) (DEFRADE et al, 2017). 

 Do ponto de vista analítico, a associação da variável porte de município não foi 

significante neste estudo. Porém, autores como Marín-Leon, Oliveira e Botega (2012) 

apontam para maiores taxas de suicídio em cidades de pequeno e médio porte.  

Por fim, os resultados desse estudo também mostraram elevados Anos Potenciais 

de Vida Perdidos por suicídio no RN, com grandes impactos na população 

economicamente ativa; sendo observadas variações significativas entre os anos 

estudados em relação a esse indicador.  

Uma investigação que buscou analisar a mortalidade por violência autoinflingida 

no Estado de Minas Gerais, através do cálculo de APVP, apresentou resultados 

semelhantes com os expostos nesse estudo, uma vez que evidenciou que, em relação aos 

anos de vida perdidos, a média da idade de óbitos manteve-se em torno dos 40 anos, 

sendo possível atestar a perda do potencial social do sujeito acometido pelo suicídio 

(CAMARGO et al, 2011). Desse modo, o uso do APVP para análise da mortalidade 

precoce, especialmente daquela oriunda de causas externas, como o suicídio, constituiu-
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se como uma ferramenta relevante, nesse estudo, e importante objeto para análise de 

saúde da população do RN.    
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7. CONCLUSÕES 

 

Os resultados encontrados no estudo confirmam a hipótese da pesquisa de que a 

mortalidade por suicídio está desigualmente distribuída em todo o RN e apresentou 

tendência de aumento ao longo de um período da série histórica para o sexo masculino. 

Por outro lado, os óbitos por suicídio estão relacionados às melhores condições de vida, 

uma vez que indicadores socioeconômicos como Índice de Desenvolvimento Humano e 

Envelhecimento estiveram associados às altas taxas de mortalidade, sobretudo em 

regiões bem desenvolvidas, como a região do Seridó.  

Os achados fortalecem a necessidade de se buscarem explicações para as 

diferenças dos índices de suicídio em seu contexto local, apontando a importância da 

organização da vigilância epidemiológica e a pesquisa focada para os municípios de 

maior ocorrência, de forma a favorecer uma compreensão desse agravo na saúde 

pública, bem como melhorar as possibilidades de prevenção com a identificação de 

possíveis vítimas em populações vulneráveis. 

A situação da mortalidade por suicídio no RN pode ser reflexo da ineficiência de 

programas de prevenção e despreparo dos profissionais de saúde e sociedade em geral 

durante a abordagem ao paciente vítima de tentativa de suicídio. Desse modo, a 

implantação de políticas públicas de saúde direcionadas às populações mais afetadas; o 

fortalecimento da vigilância em saúde; a manutenção de políticas em relação ao controle 

de armas; a intensificação dos programas de prevenção e a capacitação dos profissionais 

em todos os níveis de atenção à saúde e sociedade em geral, incentivados pelos órgão 

públicos, podem reduzir a mortalidade por esta causa no estado.  

 A limitação desse estudo está pautada na utilização de dados secundários acerca 

da mortalidade, que está sujeito à subregistro, embora se reconheça que o Sistema de 

Informação sobre Mortalidade no Brasil obteve um ganho significativo de qualidade. 

Ademais, esse estudo amplia o olhar para a importância da qualificação, manejo efetivo 

dos dados provenientes do SIM e (re) estruturação da atenção em saúde mental no RN, 

considerando as peculiaridades dos grupos vulneráveis ao suicídio. 
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