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Duarte TSB. Mortalidade por suicídio na cidade de São Paulo: caracterização, tendências e 

análise de efeito idade-período-coorte (1996-2018) [dissertação]. São Paulo: Faculdade de 

Saúde Pública da USP; 2022. 

 

Resumo 

Introdução - Globalmente, o suicídio é a causa de morte violenta mais frequente. No Brasil, a 

taxa de suicídio está crescendo. Para a saúde pública, é fundamental conhecer a magnitude e 

tendência dos suicídios para criar estratégias de prevenção, visando à diminuição desses 

óbitos evitáveis. Objetivo - Descrever a mortalidade por suicídio no Município de São Paulo 

entre 1996 e 2018, analisando tendências temporais e os efeitos independentes de idade, 

período e coorte de nascimento. Métodos - Foram calculadas taxas de mortalidade por 

suicídio brutas, específicas e padronizadas por idade. A mortalidade proporcional foi descrita 

segundo sexo, idade, raça/cor, escolaridade, estado civil, meios utilizados, regiões de 

residência e períodos. Modelos lineares generalizados foram ajustados para avaliar a 

tendência temporal do suicídio segundo sexo, idade e meios utilizados e estimar a Variação 

Percentual Anual das taxas. Análises de idade-período-coorte estratificadas por sexo foram 

realizadas para estimar separadamente os efeitos do tempo calendário, da idade e da coorte de 

nascimento sobre o suicídio. Resultados - Foram registrados 11.204 óbitos por suicídio no 

período. A taxa de mortalidade por suicídio foi de 5,2 óbitos (por 100 mil habitantes), e a 

razão de taxas entre sexos foi de 3,7. A região Centro apresentou a maior taxa, e a região Sul, 

a menor. Em ambos os sexos, as taxas por enforcamento, envenenamento e precipitação 

cresceram no período, e as por meios não especificados tiveram queda. Para os homens, o 

meio mais comum utilizado foi o enforcamento, independentemente de idade, estado civil, 

escolaridade, raça/cor ou período. O uso das armas de fogo foi o segundo mais frequente, mas 

as taxas por esse meio tiveram queda de -11,3% ao ano (IC 95% -15,7 : -6,6) até 2001, 

crescimento de 4,9% (IC 95% 0,4 : 9,6) até 2006 e queda de -5,6% (IC 95% -7,4 : -3,7) até 

2018. Não foi identificada tendência nas taxas de homens de 10 a 19 anos (p = 0,74). Em 

homens adultos, houve tendência de queda de -5,6% ao ano (IC 95% -7,3 : -4,0) até 2002, 

crescimento de 2,6% (IC 95% 1,7 : 3,5) até 2012 e queda de -3,1% (IC 95% -4,7 : -1,5) até 

2018. Em homens idosos, houve tendência de queda de -2,8% (IC 95% -4,1 : -1,5) até 2012, 

seguida de crescimento de 4,6% (IC 95% 0,8 : 8,5). Em homens adultos e idosos, foram 

identificados efeitos significativos de idade e período, mas não de coorte de nascimento. Para 

as mulheres, enforcamento, envenenamento e precipitação foram os meios mais comuns, e os 



 
 

 
 

suicídios por armas de fogo caíram -6,6% (IC 95% -9,0 : -4,1) em todo o período. Houve 

tendência de queda de -4,2% (IC 95% -6,9 : -1,4) nas mulheres da faixa de 10 a 19 anos e de -

1,1% (IC 95% -2,1 : -0,1) nas demais faixas até 2008. Idosas tiveram queda permanente nas 

taxas. Nas mulheres de 10 a 59 anos, as taxas cresceram 8,7% (IC 95% 5,3 : 12,3) entre 2008 

e 2012. Houve queda no período final de -1,1% (IC 95% -2,1 : -0,1) nas mulheres de 10 a 39 

anos e de -9,4% (IC 95% -13,2 : -5,6) nas de 40 a 59 anos. Em mulheres adultas, houve 

efeitos de idade, período e coorte, com crescimento linear no risco de suicídio a partir das 

gerações nascidas após 1970. Em mulheres idosas, houve efeitos significativos apenas de 

idade. Conclusões - Em geral, houve uma queda no suicídio de homens e mulheres. Homens 

idosos são o único grupo etário com tendência recente de crescimento. Além destes, as 

populações com maior risco atualmente são as mulheres entre 20 e 39 anos, bem como as 

nascidas após 1970. Suicídios por armas de fogo tiveram expressiva redução após mudança 

legislativa dos anos 2000. Recomenda-se mais pesquisas na área da epidemiologia do suicídio 

no Brasil, considerando a subnotificação desse tipo de óbito e o crescimento de suas taxas no 

país. 

 

Descritores: Suicídio; Mortalidade; Tendências; Efeito Idade; Efeito Período; Efeito de 

Coorte. 

 

  



 
 

 
 

Duarte TSB. [Suicide mortality in the city of São Paulo: characterization, trends, and age-

period-cohort effect analysis (1996-2018)] [dissertation]. São Paulo: Faculdade de Saúde 

Pública da Universidade de São Paulo; 2022. Portuguese. 

 

Abstract 

Introduction - Globally, suicide is the most frequent cause of violent death. The suicide rate 

is growing in Brazil. It is essential to know the magnitude and trends of suicide for prevention 

strategies, aiming to reduce these preventable deaths. Objective - To describe suicide 

mortality in the city of São Paulo between 1996 and 2018, analyzing temporal trends and the 

independent effects of age, period and birth cohort. Methods - Crude, age-specific, and age-

standardized suicide mortality rates were calculated. Proportional mortality was described 

according to sex, age, race/color, education, marital status, suicide methods, city regions and 

periods. Generalized linear models were fitted to assess the temporal trend of suicide 

according to sex, age, and methods, and to estimate the Annual Percent Change of the rates. 

Sex-stratified age-period-cohort analyzes were performed to estimate the effects of calendar 

time, age, and birth cohort on suicide. Results - There were 11,204 deaths from suicide in the 

period. Suicide mortality rate was 5.2 deaths (per 100,000 inhabitants), and sex rate ratio was 

3.7. The central region had the highest rate and the southern region the lowest. Suicide rates 

by hanging, poisoning and precipitation increased over the period, and decreased for 

unspecified methods, for both sexes. For men, the most common method was hanging, 

regardless of age, marital status, education, race/color or period. Firearms were the second 

most frequent method, but firearm‑specific rates decreased -11.3% per year (95% CI -15.7 : -

6.6) until 2001, increased 4.9% (95% CI 0.4 : 9.6) until 2006, and decreased -5.6% (95% CI -

7.4 : -3.7) until 2018. No trend was identified in the rates for 10 to 19-year-old men (p = 

0.74). Adult men rates decreased -5.6% per year (95% CI -7.3 : -4.0) until 2002, increased 

2.6% (95% CI 1.7 : 3.5) until 2012, and decreased -3.1% (95% CI -4.7 : -1.5) until 2018. 

Elderly men rates decreased -2.8% (95% CI -4.1 : -1.5) until 2012, followed by a 4.6% 

increase (95% CI 0.8 : 8.5). Significant age and period effects were identified for adult and 

elderly men suicide, but no birth cohort effect. For women, hanging, poisoning and 

precipitation were the most common methods, and firearm‑specific rates decreased -6.6% 

(95% CI -9.0 : -4.1) throughout the period. Women rates decreased -4.2% (95% CI -6.9 : -1.4) 

in the 10–19 age range and -1.1% (95% CI -2.1 : - 0.1) in the other ranges until 2008. Elderly 

women had a permanent decrease in rates. The rates for 10 to 59-year-old women increased 



 
 

 
 

8.7% (95% CI 5.3 : 12.3) between 2008 and 2012. In the final period, 10 to 39-year-old 

women rates decreased -1.1% (95% CI -2.1 : -0.1), and 40 to 59 rates decreased -9.4% (95% 

CI -13.2 : -5.6). There were age, period, and cohort effects for adult women, with a linear 

increase in suicide risk from generations born after 1970. Only age effects were detected for 

elderly women suicide. Conclusion - In general, suicide declined for men and women. 

Elderly men are the only age group with a recent increasing trend. Other populations at risk 

today are 20 to 39-year-old women, as well as women born after 1970. Firearm suicides had a 

significant reduction after legislative change in the 2000s. Further research in Brazilian 

suicide epidemiology is recommended, considering the typical underreporting of suicide and 

the increase on its national rates. 

 

Descriptors: Suicide; Mortality; Trends; Age Effect; Period Effect; Cohort Effect. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A mortalidade por causas violentas é um problema de saúde pública importante no 

Brasil e no mundo. Segundo as estimativas mais recentes da Organização Mundial de Saúde 

(OMS), em 2019, essas causas de óbito atingiram mais de 1,2 milhão de pessoas, sendo 

responsáveis por 2,3% do total de mortes no planeta naquele ano.1 

A definição de violência para a OMS considera intencionalidade no ato, 

independentemente do resultado produzido. Assim, incidentes não intencionais que resultem 

em morte, como acidentes de transporte ou queimaduras, não são considerados óbitos 

violentos. De acordo com a tipologia desenvolvida por esse organismo internacional, há três 

tipos de violência, classificadas segundo as características de quem comete o ato violento: 

violência autodirecionada, violência interpessoal e violência coletiva (WHO, 2002). 

A violência autodirecionada contempla o comportamento suicida (que engloba a 

ideação suicida, a tentativa de suicídio e o suicídio completo), bem como a automutilação, isto 

é, a destruição ou alteração de partes do corpo sem intenção suicida consciente. A violência 

interpessoal divide-se em violência familiar (por exemplo, abuso infantil, de idosos e 

violência de parceiro íntimo) e violência comunitária, que ocorre entre indivíduos que podem 

ou não se conhecer e normalmente acontece fora de casa (como a violência entre jovens, 

estupros e violências que ocorrem em espaços institucionais, como escolas, prisões e casas de 

repouso). Já a violência coletiva está associada a grupos maiores de indivíduos ou mesmo a 

Estados, e compreendem, entre outros, crimes de ódio realizados por grupos organizados, atos 

terroristas, violência estatal e guerras (WHO, 2002).  

 
1 https://www.who.int/data/gho/data/themes/mortality-and-global-health-estimates/ghe-leading-causes-of-death 

(acesso em 31 jan. 2022). 

https://www.who.int/data/gho/data/themes/mortality-and-global-health-estimates/ghe-leading-causes-of-death
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Os suicídios são óbitos decorrentes da violência autodirecionada, enquanto as outras 

formas de violência, quando resultantes em morte, são consideradas homicídios. 

Globalmente, o suicídio é a causa de morte violenta mais frequente. Atualmente, 

estima-se que ocorram 703 mil óbitos por suicídio a cada ano em todo o mundo, havendo 

mais mortes por suicídio do que por malária, HIV/Aids, câncer de mama, homicídios ou 

guerras (WHO, 2021). Em 2019, a OMS estimou 703.220 óbitos por suicídio no mundo, 

fazendo desta a 17ª causa de morte geral e, entre homens de 15 a 29 anos, a quarta causa de 

óbito.2 

No Brasil, há menos mortes por suicídio do que por homicídio. Segundo os dados mais 

recentes do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (Datasus), em 2019 

houve 44.033 óbitos por homicídios no Brasil e 13.520 óbitos por suicídio. Destes, 10.599 

(78,4%) foram cometidos por homens.3 

 

  

 
2 https://www.who.int/data/gho/data/themes/mortality-and-global-health-estimates/ghe-leading-causes-of-death 

(acesso em 31 jan. 2022). 
3 http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?sim/cnv/obt10uf.def (acesso em 31 jan. 2022). 

https://www.who.int/data/gho/data/themes/mortality-and-global-health-estimates/ghe-leading-causes-of-death
http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?sim/cnv/obt10uf.def
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1.1.  DEFINIÇÃO DE SUICÍDIO 

 

 

Apesar de a morte voluntária acompanhar o homem por toda a História, o termo 

suicídio – do latim, sui (de si) caedes (assassinato) – foi cunhado nas sociedades ocidentais 

apenas no século XVII, na Inglaterra, em uma tentativa de distinguir a morte autoinfligida da 

morte infligida a um terceiro (Minois, 2018). Durante o século XVIII, o neologismo inglês foi 

difundido e passou a ser utilizado em outras línguas europeias como o francês, o espanhol, o 

italiano e o português. Até então não se utilizava um termo próprio para se referir a esse tipo 

de óbito, mas sim expressões como “matar a si mesmo”, “ser homicida de si mesmo”, “ser 

assassino de si mesmo”, “sacrificar-se” (Minois, 2018). 

Atualmente, segundo a OMS, o suicídio é definido como a ação deliberada de matar a 

si mesmo (WHO, 2014) ou a ação humana de autoinfligir o fim da própria vida (Schneidman, 

1985 apud WHO, 2002). Desse conceito, depreende-se que há intencionalidade na ação do 

agente humano e que essa ação resulta em efetiva morte. 

A definição de suicídio para os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) 

norte-americanos também considera a intencionalidade da ação: “morte causada por 

comportamento nocivo autodirecionado com qualquer intenção de morrer como resultado 

deste comportamento” (Crosby et al., 2011). 

Para Cassorla e Smeke (1994), o suicídio remete à ideia da violência máxima, do 

assassinato de si mesmo, do autoaniquilamento. 
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1.2.  EPIDEMIOLOGIA DO SUICÍDIO 

 

 

1.2.1. Causas e Fatores Associados à Mortalidade por Suicídio 

 

 

Há dificuldade em delimitar as causas do suicídio, pois trata-se de um fenômeno 

multidimensional. Tais causas são complexas, interagem entre si e pertencem a diversas 

dimensões, como a psiquiátrica, a biológica, a da história de vida, entre outras. Além disso, 

uma série de fatores que não constituem necessariamente uma causa direta do suicídio, mas 

influenciam a sua ocorrência, envolve outras dimensões, como a social, a ambiental, a 

econômica, a religiosa, a cultural, entre outras. 

Considerando-se todas essas dimensões, algumas causas, bem como fatores 

associados, têm sido descritos pela literatura: os transtornos mentais, em particular a 

depressão, o histórico familiar de suicídio, o uso abusivo de álcool e outras drogas, fatores 

genéticos, sentimentos de desesperança e desamparo, doenças terminais ou degenerativas, 

dores crônicas, divórcio, perdas pessoais, histórico de violência ou abuso, certas filiações 

religiosas, proibição de professar alguma fé, baixo envolvimento religioso, anomia, 

isolamento social, desemprego ou perdas financeiras, condição de imigrante, acesso a meios 

para o suicídio, tentativas prévias de suicídio, entre outros (WHO, 2002, 2014; Marín-León e 

Barros, 2003; Meneghel et al., 2004; Moreira-Almeida et al., 2006; Rehkopf e Buka, 2006; 

Nock et al., 2008; Hawton e Heeringen, 2009; Durkheim, 2011; Minayo et al., 2012a; Sinyor 

et al., 2017). Até mesmo a cobertura inapropriada de suicídios pela mídia pode levar a um 

aumento no número de eventos, uma vez que o modo como podem ser retratados – 

vulgarizando o ato por meio da linguagem utilizada, da exposição de material gráfico e do 
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detalhamento dos métodos utilizados – encoraja suicídios por imitação (WHO, 2002, 2014; 

Hawton e Heeringen, 2009). 

Além desses, são fatores sociodemográficos reconhecidos amplamente na literatura 

como associados ao suicídio o sexo masculino e a idade (idosos e jovens). A prevalência de 

maiores mortes no sexo masculino é uma constatação universal para esse tipo de violência 

(WHO, 2002, 2014), havendo apenas dois pequenos países insulares (Granada e Antígua e 

Barbuda) com estimativas de mais óbitos em mulheres do que em homens na atualização mais 

recente das estatísticas globais sobre suicídio da OMS (WHO, 2021). 

Dado o extenso conjunto de fatores associados ao suicídio, é compreensível que tanto 

a incidência desse tipo de óbito quanto a presença e a frequência desses fatores variem entre 

países e regiões do globo. Considerando a complexidade das causas envolvidas na ação 

suicida, a OMS sugere uma abordagem preventiva multifacetada que leve em consideração, 

entre outros, o contexto cultural de cada nação. 

 

Fatores culturais têm um papel fundamental no comportamento suicida, produzindo 

grandes diferenças nas características deste problema por todo o mundo. Dadas essas 

diferenças, um efeito positivo na prevenção do suicídio em um lugar pode ser ineficaz 

ou ainda contraproducente em outro cenário cultural (WHO, 2002, p. 206). 

 

Nesse sentido, trata-se de um tipo de óbito que requer cautela na busca pela 

identificação de fatores causais ou associados, pois há variabilidade na presença e nos efeitos 

desses fatores em cada local. 

Desse modo, o monitoramento das tendências epidemiológicas, a identificação dos 

grupos populacionais de maior risco e o planejamento de ações preventivas devem ser 

realizados a um nível nacional e local. Entende-se que cada país deveria investir em pesquisas 

próprias para melhor identificar os fatores envolvidos na mortalidade por suicídio em sua 

realidade local, suas características e tendências temporais. 
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1.2.2. Fatores Socioeconômicos Associados à Mortalidade por Suicídio 

 

 

Entre os estudos que buscam averiguar fatores associados ao suicídio, muitos avaliam 

a relação desses óbitos com fatores socioeconômicos, seguindo uma tradição que remonta à 

importante obra sobre o tema escrita no século XIX, o livro “O suicídio: estudo de sociologia” 

de Émile Durkheim, fundador da sociologia francesa. 

Nesse texto, o autor busca elencar as “causas” do fenômeno do suicídio e defende que 

esses óbitos têm origens sociais de três tipos: menor integração aos grupos sociais a que o 

indivíduo faz parte (individuação excessiva, resultando em suicídio egoísta), extrema 

integração à sociedade a que pertence (individuação insuficiente, resultando em suicídio 

altruísta) e frágil regulação da sociedade sobre as aspirações individuais (estado de anomia, 

resultando em suicídio anômico). Em termos de fatores objetivos, a obra informa haver mais 

suicídios entre homens, entre solteiros, entre pessoas com mais instrução e entre pessoas que 

seguem religião protestante (Durkheim, 2011). 

Dessas conclusões do século XIX até hoje, diversas pesquisas buscaram identificar 

associação entre fatores socioeconômicos e taxas de suicídio, porém os resultados apontam 

para conclusões divergentes. Pesa sobre esse fato a constatação de que há variabilidade nos 

efeitos dos fatores associados ao suicídio de região para região. 

Uma revisão sistemática da literatura (Rehkopf e Buka, 2006) debruçou-se sobre 86 

estudos ao redor do mundo responsáveis por 221 análises da associação entre as taxas de 

suicídio e características socioeconômicas de áreas geográficas (definidas por indicadores 

socioeconômicos de base espacial, como o percentual de pessoas vivendo abaixo da pobreza 

ou o percentual de desempregados). A revisão apresentou resultados diversos. Em 14% das 

análises, foram encontradas associações significativas diretas entre indicadores 
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socioeconômicos e taxas de suicídios, ou seja, altas taxas de suicídio em áreas com indicador 

socioeconômico alto. Em 32% das análises, houve relação inversa, isto é, baixas taxas de 

suicídio em áreas com indicador socioeconômico alto. Em 55% das análises, não houve 

associação estatística significativa. Os autores concluem que análises em áreas com menores 

níveis de agregação, como os bairros, tendem a demonstrar mais claramente uma relação 

inversa entre nível socioeconômico (NSE) e taxa de mortalidade por suicídio do que 

aplicações em áreas maiores, como o nível das cidades, estados/províncias ou países. 

Alguns estudos brasileiros também buscaram compreender a relação entre taxa de 

suicídio de uma área e respectivo NSE, mas não há clareza sobre a presença e a direção da 

associação. Alguns estudos não encontraram associação do ponto de vista estatístico 

(Drumond Jr. e Barros, 1999; Marín-León e Barros, 2003; Santos e Barbosa, 2017; Dantas et 

al., 2018). Outros, entretanto, identificaram maiores taxas de suicídio em locais ora com 

piores NSE, ora com melhores, representados por diferentes indicadores. 

O Quadro 1 sintetiza alguns achados da literatura sobre associação de indicadores 

socioeconômicos e o suicídio no Brasil, considerando o tipo de medida, a região do estudo 

(unidade de análise utilizada), a direção da associação com o indicador e a direção da 

associação com NSE. Explicitar a direção de NSE é necessário, pois alguns indicadores têm 

polaridade inversa com o NSE. Por exemplo, escolaridade tem a mesma direção de NSE 

(maior escolaridade, melhor nível); porém, índice de Gini tem relação inversa com NSE 

(maior desigualdade, pior nível). 

Drumond Jr. e Barros (1999), em estudo sobre a mortalidade do adulto na cidade de 

São Paulo referente ao início dos anos 1990, identificaram maiores taxas de suicídio em 

homens e mulheres na área de melhor nível socioambiental, mas sem significância estatística 

no risco de suicídio entre área de melhor e pior nível socioambiental (não houve associação). 
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Quadro 1 - Associação de indicadores socioeconômicos e suicídio no Brasil, segundo tipo de 

medida, região do estudo (unidade de análise) e direção da associação. 

Tipo de 

medida 

Indicador avaliado Relação 

do NSE 

Região do estudo 

(unidade de análise) 
Referência 

Indicador Relação 

Escolaridade Alta escolaridade Inversa ↓ Inversa ↓ 
Estado do Rio Grande 

do Sul (microrregiões) 
Faria et al., 2006 

Escolaridade Alta escolaridade Direta ↑ Direta ↑ 

Município de São 

Paulo (distritos 

administrativos) 

Bando et al., 2020 

Escolaridade Baixa escolaridade Direta ↑ Inversa ↓ Brasil (municípios) Alves et al., 2019 

Escolaridade Baixa escolaridade Direta ↑ Inversa ↓ Brasil (municípios) Machado et al., 2015 

Escolaridade Escolaridade (média) Direta ↑ Direta ↑ 
Estado do Rio de 

Janeiro (municípios) 

Bezerra Filho et al., 

2012 

Emprego Proporção de emprego Inversa ↓ Inversa ↓ Brasil (municípios) Alves et al., 2019 

Emprego Taxa de desemprego Inversa ↓ Direta ↑ Brasil (estados) Bando e Lester, 2014 

Emprego Taxa de desemprego Direta ↑ Inversa ↓ Brasil (estados) Loureiro et al., 2010 

Pobreza 
Cobertura Bolsa 

Família 
Inversa ↓ Inversa ↓ Brasil (municípios) Alves et al., 2019 

Pobreza Índice de pobreza Inversa ↓ Direta ↑ Brasil (estados) Loureiro et al., 2010 

Desigualdade Índice de Gini Inversa ↓ Direta ↑ Brasil (capitais) Schnitman et al., 2010 

Desigualdade Índice de Gini Direta ↑ Inversa ↓ Brasil (estados) Loureiro et al., 2010 

Desigualdade Índice de Gini Direta ↑ Inversa ↓ Brasil (municípios) Machado et al., 2015 

Renda Baixa renda Direta ↑ Inversa ↓ Brasil (municípios) Alves et al., 2019 

Renda Baixa renda Inversa ↓ Direta ↑ 
Estado do Rio de 

Janeiro (municípios) 

Bezerra Filho et al., 

2012 

Renda Renda média Direta ↑ Direta ↑ Brasil (estados) Bando et al., 2012b 

Renda Renda média Direta ↑ Direta ↑ 

Município de São 

Paulo (distritos 

administrativos) 

Bando et al., 2012b 

Renda Renda média Inversa ↓ Inversa ↓ 
Estado de São Paulo 

(municípios) 
Bando et al., 2012b 

Renda Renda média  Direta ↑ Direta ↑ 

Município de São 

Paulo (distritos 

administrativos) 

Bando et al., 2020 

Renda Renda per capita Direta ↑ Direta ↑ Brasil (estados) Bando e Lester, 2014 

Renda Renda per capita Inversa ↓ Inversa ↓ Brasil (municípios) Machado et al., 2015 

 

Marín-León e Barros (2003) encontraram uma associação entre a mortalidade por 

suicídio e o NSE na cidade de Campinas/SP, em forma de “U”, isto é, as taxas de mortalidade 

foram maiores nos extremos do espectro socioeconômico (com as melhores ou as piores 

condições), embora sem significância estatística. As autoras afirmam que essa distribuição já 

foi encontrada na literatura, constatação também defendida por Meneghel et al. (2004). 



23 
 

 
 

Faria et al. (2006), ao associar as taxas de suicídio de microrregiões do Rio Grande do 

Sul com fatores socioeconômicos e ligados à atividade agrícola, reconheceram a maior 

escolaridade (proporção da população com 15 anos ou mais com 8 ou mais anos de estudo) 

como fator inversamente associado ao suicídio, isto é, onde a população tinha maior 

escolaridade, havia menores taxas de suicídio, tanto masculinas, quanto femininas. Já a taxa 

de divórcio esteve associada positivamente em ambos os sexos. A proporção de protestantes 

tradicionais teve associação direta com suicídios masculinos, e a proporção de domicílios com 

um único morador teve associação inversa com suicídios femininos. Assim, escolaridade, 

divórcio, certa filiação religiosa e isolamento familiar foram associados com a mortalidade 

por suicídio, com nível de significância menor que 0,05, nessa análise múltipla ecológica 

(Faria et al., 2006). 

Outra pesquisa buscando encontrar fatores associados às taxas brasileiras de 

mortalidade por suicídio foi realizada por Bando e Lester (2014), utilizando os estados da 

federação como unidades de análise. Nesse estudo, encontraram-se associações inversas com 

taxas de desemprego e densidade populacional. Houve associação direta com renda per 

capita. Contudo, o nível de significância estatístico adotado pelo estudo foi de 0,10 – o que 

enfraqueceria os resultados encontrados. 

Em estudo com dados das capitais brasileiras no ano de 2000, Schnitman et al. (2010) 

descobriram correlação negativa significativa entre taxas de mortalidade por suicídio e 

desigualdade socioeconômica, medida pelos índices de Gini e L de Theil. Ou seja, capitais 

com maior desigualdade seriam mais protegidas do risco de suicídio. 

Essa constatação destoa dos achados de Loureiro et al. (2010), cuja análise encontrou, 

para os estados brasileiros, que maior desigualdade medida pelo índice de Gini impacta 

positivamente a taxa dos suicídios. No mesmo estudo, a taxa de desemprego também foi 
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associada positivamente, enquanto que o índice de pobreza foi associado inversamente ao 

suicídio. 

Uma associação ecológica entre mortalidade proporcional do suicídio e fatores 

socioeconômicos, demográficos e fisiográficos em municípios do Estado do Rio de Janeiro 

encontrou relação positiva com média de anos de estudo, assim como relação negativa com 

baixa renda (proporção de pessoas com renda de até um salário mínimo). Ambos os 

indicadores, ajustados em modelo múltiplo, sugerem mais suicídios em municípios com 

melhor NSE (Bezerra Filho et al., 2012). 

Trabalhos mais recentes, usando técnicas de autocorrelação espacial, revelaram que a 

mortalidade por suicídio se distribui aleatoriamente no espaço quando associada a fatores 

socioeconômicos nos municípios do Nordeste (Santos e Barbosa, 2017) e nos municípios 

brasileiros como um todo (Dantas et al., 2018). Essas pesquisas utilizaram como unidade de 

análise os municípios. 

Ao associar renda média com as taxas de mortalidade por suicídio em análise espacial, 

Bando et al. (2012b) encontraram relação inversa no Estado de São Paulo, mas risco direto 

para o Brasil e para o Município de São Paulo, com significância estatística nos três achados. 

No caso da capital paulista, a associação espacial utilizou os Distritos Administrativos. 

Outro estudo de análise espacial sobre o Município de São Paulo (Bando et al., 2020) 

buscou identificar associação de características socioculturais com o suicídio. Correlações 

positivas significativas foram identificadas entre as taxas de suicídio nos Distritos 

Administrativos com renda domiciliar média e proporção de pessoas com ensino superior. No 

entanto, o modelo final desse trabalho considerou apenas variáveis de migração, filiação 

religiosa e estado civil, de modo que as medidas socioeconômicas de renda e escolaridade não 

foram ajustadas. 
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Uma avaliação do suicídio no Brasil (taxas municipais) segundo determinantes 

socioeconômicos encontrou a desigualdade como um fator relevante para esse tipo de óbito 

(Machado et al., 2015). O índice de Gini esteve associado positivamente ao suicídio, assim 

como a baixa escolaridade (proporção de pessoas acima de 10 anos com até 8 anos de estudo); 

estiveram inversamente associadas a renda per capita mensal, a taxa de urbanização e a média 

de residentes por domicílio. Interessante ressaltar que esse estudo avaliou diferentes 

denominações religiosas nos modelos ajustados, sendo que a proporção de católicos não teve 

efeito no suicídio, mas a proporção de pentecostais teve associação negativa e a proporção de 

evangélicos, associação positiva. 

Alves et al. (2019) investigaram taxas de suicídio e a cobertura do Programa Bolsa 

Família (política pública de transferência condicionada de renda implementada a partir de 

2004 no Brasil que visa enfrentar a pobreza). Apesar de não ser diretamente um indicador que 

registra NSE de uma área, a maior cobertura desse programa em relação à população elegível 

é um fator que implica em menor vulnerabilidade à pobreza. Houve associação inversa entre a 

cobertura e suicídio nos municípios brasileiros, havendo maiores efeitos protetivos contra o 

suicídio com maiores proporções da cobertura e com uma duração mais prolongada da alta 

cobertura. Os modelos ajustados para cobertura do programa incorporaram variáveis 

demográficas e socioeconômicas importantes para o estudo da mortalidade por suicídio e 

também revelaram relação inversa significativa com proporção de emprego (população com 

16 anos ou mais empregada), religião pentecostal e taxa de urbanização; bem como relação 

direta significativa com baixa renda (proporção de população com renda domiciliar per capita 

mensal de até R$ 140,00), baixa escolaridade (proporção de pessoas com até 8 anos de 

estudo), pessoas divorciadas e domicílios com residente único. 

Portanto, no Brasil ainda não é possível concluir se melhor nível socioeconômico está 

associado a maiores ou menores taxas de suicídio. Considerando os estudos referidos, 
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encontraram-se associações diretas e inversas entre os diversos indicadores que representam 

nível socioeconômico. Também houve variabilidade na direção dos resultados quando o 

mesmo indicador foi utilizado em áreas geográficas distintas. Ressalta-se que a qualidade e 

profundidade das análises também variaram bastante entre as obras. 

 

 

1.2.3.  Taxas de Mortalidade por Suicídio 

 

 

A mortalidade por suicídio é amplamente estudada em nível global. Os suicídios são 

contabilizados e comparados entre as regiões e no tempo, em geral, por meio de taxas de 

mortalidade padronizadas por idade (TMPI).  

De acordo com o relatório sobre prevenção ao suicídio da OMS, a TMPI global por 

suicídio foi de 11,4 óbitos (por 100 mil habitantes) em 2012, entretanto há grande 

variabilidade nas taxas entre países e regiões (WHO, 2014). Os dados mais recentes da OMS 

confirmaram essa variabilidade entre nações e registraram uma taxa global de mortalidade 

padronizada de 9,0 em 2019 (WHO, 2021). 

A Figura 1 apresenta as TMPI por suicídios em todo o mundo no ano de 2019. As 

Figuras 2 e 3 mostram as mesmas taxas para homens e mulheres, respectivamente. A Figura 4 

apresenta a razão de taxas entre sexos. 

As maiores taxas de suicídio para ambos os sexos (Figura 1) foram observadas no Leste 

Europeu e na África Subsaariana. Em termos nacionais, as cinco maiores taxas do mundo 

foram em Lesoto (87,5), Guiana (40,9), Essuatíni (40,5), Kiribati (30,6) e Micronésia (29,0). 

Os dois últimos são pequenos países da Oceania (com menos de 150 mil habitantes), portanto 

as estimativas devem ser observadas com cautela. A Guiana, assim como Suriname (25,9) e 
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Uruguai (16,5), aparentam ser exceções diante dos outros países da América do Sul, que 

contam com menores estimativas (abaixo de 10,0). 

As menores taxas ocorreram na América Latina e Caribe, Oriente Médio e Norte da 

África, sendo os cinco países com menores taxas Barbados (0,3), Antígua e Barbuda (0,3), 

Granada (0,6), São Vicente e Granadinas (1,0) e Jordânia (2,0). Os quatro primeiros 

pertencem à região do Caribe. Deve-se ter atenção com o ordenamento das menores 

estimativas, pois é baixo o número anual de óbitos por suicídio em países com população 

pequena (como a dos quatro primeiros países, que não chega a 300 mil habitantes). 

 

Figura 1 - Taxa de mortalidade (padronizada por idade) por suicídio, 2019. 

 
Fonte: WHO, 2021. 

 

Segundo essa estimativa da OMS, o Brasil teve 6,4 óbitos (por 100 mil habitantes) em 

2019, ocupando a 123ª maior taxa do mundo. A taxa brasileira foi semelhante à de países 

como China (6,7), Bulgária (6,5), Guatemala (6,2) e Paraguai (6,2) e encontra-se entre a taxa 

mediana do mundo (8,3) e o 1º quartil (5,3). 
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Quanto às TMPI em homens (Figura 2), os países com maiores estimativas foram os 

mesmos que tiveram maiores taxas globais: Lesoto (146,9), Essuatíni (78,7), Guiana (65,0), 

Kiribati (53,6) e Micronésia (44,3), os dois primeiros pertencentes à África Subsaariana, 

região com altos índices de suicídio masculino. 

No Brasil, a taxa masculina foi de 10,3, semelhante à do Reino Unido (10,4), Sudão do 

Sul (10,4), Guatemala (10,3) e Marrocos (10,1), novamente posicionado entre a taxa mediana 

mundial (13,3) e o 1º quartil (7,7). 

 

Figura 2 - Taxa de mortalidade (padronizada por idade) por suicídio em homens, 2019. 

 
Fonte: WHO, 2021. 

 

As TMPI em mulheres (Figura 3) têm comportamento bastante distinto das taxas em 

homens. Em primeiro lugar, são muito menores. Apenas sete países tiveram taxas acima de 10 

óbitos (por 100 mil habitantes): Lesoto (34,6), Guiana (17,0), Zimbábue (13,5), Coreia do Sul 

(13,4), Micronésia (13,2), Suriname (11,8) e Índia (11,1). 
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Figura 3 - Taxa de mortalidade (padronizada por idade) por suicídio em mulheres, 2019. 

 
Fonte: WHO, 2021. 

 

Figura 4 - Razão de taxas de mortalidade (padronizadas por idade) por suicídio entre os 

sexos (homens:mulheres), 2019. 

 
Fonte: WHO, 2021. 
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No Brasil, a taxa feminina foi de 2,8, semelhante à da Bulgária (2,9), Líbia (2,9), 

Espanha (2,8) e Irã (2,7), novamente posicionado entre a taxa mediana mundial (3,8) e o 1º 

quartil (2,2). 

Ficam mais nítidas as diferenças no suicídio entre sexos por meio da razão entre taxas 

de mortalidade em homens e mulheres (Figura 4). Regiões que não se destacaram nas taxas 

gerais (Figura 1) apresentaram grandes diferenças no suicídio entre gêneros, como o Cone Sul 

da América, a América Central e o Oriente Médio. O Leste Europeu e a África Subsaariana 

também registram maiores diferenças. 

Em oito países, essa diferença chega a mais de sete óbitos masculinos para um óbito 

feminino. Excetuados os países com populações pequenas (menores que 1 milhão de 

habitantes), Essuatíni (12,3), Gana (11,1), Ucrânia (7,1) e Costa Rica (7,0) tiveram razões 

acima de sete. O risco de suicídio em homens não foi maior do que em mulheres (razão menor 

ou igual a 1) apenas em Antígua e Barbuda (0,0) e Granada (0,7), havendo menores razões no 

Afeganistão (1,1), Índia (1,3), Coreia do Norte (1,7), Iêmen (1,7), Libéria (1,7) e Argélia 

(1,7). 

No Brasil, a razão de taxas foi estimada em 3,7 óbitos de homens para cada óbito de 

mulheres em 2019, entre a mediana mundial (3,4) e o 3º quartil (4,5). Bulgária, Togo e 

Vanuatu tiveram a mesma razão de taxas que o Brasil. 

A um nível global, não é possível identificar claramente a influência de fatores 

econômicos na mortalidade por suicídio. A Tabela 1 apresenta as taxas de mortalidade 

padronizadas por idade segundo grupos de renda nos anos de 2012 e 2019. Os países foram 

agregados nesses grupos pela OMS segundo os critérios de renda criados pelo Banco 

Mundial. 
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Tabela 1 - Taxas de mortalidade (padronizadas por idade) por suicídio segundo grupos de 

renda dos países, 2012 e 2019. 

Grupos de renda 
Ano 

2012 2019 

Países de renda alta 12,7 10,9 

Países de renda média-alta 7,5 7,3 

Países de renda média-baixa 14,1 10,1 

Países de renda baixa 13,4 9,9 

Fonte: WHO, 2014, 2021. 

 

As taxas médias dos grupos não parecem indicar direção (aumento ou diminuição de 

taxas de suicídio) ao se passar de um estrato de renda para o seguinte. Tanto em 2012, quanto 

em 2019, as taxas não apresentam tendência de “dose-resposta” direta ou inversa entre as 

escalas de renda dos países. Isso pode ser decorrência dessa forma de agregação, que agrupa 

países muito diferentes entre si do ponto de vista cultural e social, além de haver diferenças 

econômicas que a renda média nacional omite, como as desigualdades socioeconômicas. 

Destaca-se que as taxas caíram, entre 2012 e 2019, nos quatro grupos de renda. 

O relatório sobre prevenção ao suicídio da OMS (WHO, 2014) apresenta as taxas de 

mortalidade padronizadas por idade por suicídio em 2012 agrupando países nas seis regiões 

organizadas pela OMS (a saber, África, Américas, Europa, Mediterrâneo Oriental, Pacífico 

Ocidental e Sudeste Asiático). Nessa comparação, divide os países economicamente em duas 

categorias: de um lado, renda alta e, de outro, renda média e baixa (low- and middle-income 

countries – LMIC). O Brasil é categorizado no segundo grupo. 

Segundo esse critério binário de renda, em 2012, a TMPI por suicídio nos países de 

renda alta em todo o mundo foi de 12,7 e, em países de renda média e baixa, foi de 11,2, taxas 

semelhantes entre si. 

Entretanto, ao avaliar os países de renda média e baixa entre as seis regiões da OMS, 

distinções ficam mais aparentes. A Tabela 2 apresenta as taxas de suicídio e razões de taxas 

nos LMIC segundo cada região.  
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Tabela 2 - Taxas de mortalidade (padronizadas por idade) por suicídio e razão de taxas de 

mortalidade por suicídio (homens:mulheres) em países de renda média e baixa (LMIC) 

segundo regiões da OMS, 2012. 

Regiões da OMS 

Taxas de mortalidade Razão de 

taxas de 

mortalidade 
Ambos os 

sexos 
Masculino Feminino 

LMIC na África 10,0 14,4 5,8 2,5 

LMIC nas Américas 6,1 9,8 2,7 3,6 

LMIC na Europa 12,0 20,0 4,9 4,1 

LMIC no Mediterrâneo Oriental 6,4 7,5 5,2 1,4 

LMIC no Pacífico Ocidental 7,5 7,2 7,9 0,9 

LMIC no Sudeste Asiático 17,7 21,6 13,9 1,6 

Fonte: WHO, 2014. 

 

Nas Américas, encontrou-se 6,1 óbitos (por 100 mil habitantes), a menor taxa entre as 

regiões. Em países no mesmo grupo de renda de outras regiões, as taxas cresceram na 

seguinte ordem: Mediterrâneo Oriental (6,4), Pacífico Ocidental (7,5), África (10,0), Europa 

(12,0) e Sudeste Asiático (17,7). 

Enquanto a taxa de mortalidade é menor nos LMIC americanos do que nos LMIC de 

outras regiões, a razão de taxas entre os sexos é a segunda maior: 3,6 suicídios masculinos 

para cada suicídio feminino. A maior razão foi registrada nos países europeus (4,1). 

Nesse levantamento, o Brasil teve uma TMPI por suicídio de 5,8 em 2012, abaixo da 

média de seu grupo, mas com uma razão de taxas maior do que a de seu grupo, de 3,8 (WHO, 

2014). 

Estudos específicos sobre o Brasil acerca de períodos anteriores aos levantamentos da 

OMS registraram taxas de suicídio mais baixas. A média anual brasileira entre 1980 e 2005 

foi de 4,1 óbitos por 100 mil habitantes (Brzozowski et al., 2010). Mello-Santos et al. (2005) 

estimaram taxas de 3,3 a 4,3 para o Brasil entre 1980 e 2000. Em 2000, a razão entre sexos 

indicava 4 suicídios de homens para cada suicídio de uma mulher. 
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Já em estudos mais recentes sobre o Brasil, como o de Martini et al. (2019), a TMPI 

por suicídio média, entre 2000 e 2016, foi mais alta (4,8), atingindo 5,4 no ano de 2016. A 

razão entre taxas foi de 3,8. 

 

 

1.2.4. Tendências da Mortalidade por Suicídio no Mundo e no Brasil 

 

 

Entre os anos de 2000 e 2012, a OMS constatou uma queda de 9% nas estimativas do 

número absoluto de óbitos por suicídio no mundo (de 883.000 para 804.000) e na taxa de 

mortalidade padronizada por idade global por essa causa (de 15,4 para 11,4): uma queda de 

26%, sendo 23% nas taxas para homens e 32% nas taxas para mulheres (WHO, 2014). Esse 

levantamento considerou apenas as medidas pontuais dos anos de 2000 e 2012, sem levar em 

conta toda a série histórica do período e sem realizar testes estatísticos para avaliar a presença 

de tendências. 

No levantamento mais recente da OMS, há uma análise descritiva das taxas de suicídio 

por regiões da OMS dos últimos 20 anos. A Figura 5 apresenta a variação das TMPI 

específicas das seis regiões entre 2000 e 2019. 

Houve queda global no suicídio de 36%, com maior redução no Pacífico Ocidental 

(49%) e Europa (47%) e menor redução no Mediterrâneo Oriental (17%). Somente nas 

Américas as taxas de suicídio cresceram, 17% (WHO, 2021). 
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Figura 5 - Tendência das taxas de mortalidade (padronizadas por idade) no tempo segundo 

regiões da OMS, 2000-2019. 

 
Fonte: WHO, 2021. 

 

Um estudo utilizando dados do projeto Global Burden of Disease Study – GBD 

(Naghavi, 2019) realizou a análise de tendências da mortalidade por suicídio no período de 

1990 a 2016 no mundo e detectou queda nas taxas globais, assim como apontado pela OMS. 

A TMPI global de suicídios caiu -32,7% (IC 95% -27,2% : -36,6%) no período: de 16,6 óbitos 

(por 100 mil habitantes) em 1990 para 11,2 em 2016. A queda foi mais acentuada nas 

mulheres (49,0%) do que nos homens (23,8%). 

Das 21 regiões em que o estudo divide as nações analisadas (195 países e territórios), 

em quatro houve tendência de crescimento (Europa Oriental, Ásia-Pacífico com Alta Renda, 

América Latina Central e África Subsaariana Ocidental), porém não foram estatisticamente 

significativas. Entre as outras 17 regiões (que tiveram quedas nas taxas), oito registraram 

redução significativa (Australásia, Caribe, Europa Central, Europa Ocidental, Sul da América 

Latina, Leste Asiático, Sudeste Asiático e Sul Asiático). O grupo América Latina Tropical, 
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composto apenas por Brasil e Paraguai, teve queda não significativa de 11,6% nas taxas de 

mortalidade por suicídio (Naghavi, 2019). A análise global e regional não reflete 

necessariamente as tendências específicas nas taxas de mortalidade por suicídio de cada 

nação. 

No levantamento descritivo da OMS, apontam-se mudanças nas TMPI nacionais de 

suicídio: houve um declínio de até 69% (Maldivas) e um crescimento de até 270% (Chipre) 

entre os anos de 2000 e 2012. Entre os 172 países monitorados pela OMS, 49,4% tiveram 

uma queda nas taxas maior do que 10% (por exemplo, China com -59,6%, Rússia com -

44,4%, Suíça com -40,9%, Turquia com -37,8% e Líbia com -33,7%); 16,9% tiveram um 

crescimento nas taxas maior do que 10% (por exemplo, Coreia do Sul com 109,4%, Marrocos 

com 97,8%, Angola com 50,3%, Estados Unidos da América com 24,2% e México com 

16,6%); e 33,7% tiveram mudanças relativamente pequenas nas taxas, variando entre -10% e 

10% (por exemplo, Índia com -9,2%, África do Sul com -8,8%, Itália com -7,4%, Camarões 

com 3,1% e Países Baixos com 3,3%) (WHO, 2014). 

No estudo de Naghavi (2019), as maiores quedas nas taxas de suicídio nacionais com 

significância estatística no período de 1990 a 2016 foram na China (64,1%), Dinamarca 

(60,0%), Filipinas (58,1%), Singapura (50,6%), Suíça (50,3%) e nos pequenos países 

Maldivas (59,1%) e Seicheles (56,1%). Houve crescimento estatisticamente significativo das 

taxas no Zimbábue (96,2%), Jamaica (70,9%), Paraguai (70,4%), Zâmbia (61,6%) e Belize 

(52,2%). 

Segundo a OMS, entre os doze países sul-americanos, o Brasil foi um dos quatro que 

apresentou elevação na taxa de mortalidade por suicídio entre 2000 e 2012, um aumento de 

10,4%. Foram observados crescimentos nas taxas no Equador (3,4%), Chile (14,3%) e 

Suriname (40,4%). Os outros oito países sul-americanos apresentaram reduções em suas 
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taxas: Venezuela (-61,3%), Peru (-27,1%), Colômbia (-22,8%), Uruguai (-17,9%), Argentina 

(-17,1%), Guiana (-8,5%), Bolívia (-2,2%) e Paraguai (-1,9%) (WHO, 2014). 

As TMPI brasileiras por suicídio, segundo as estimativas da OMS, foram de 5,3, 5,8 e 

6,4 óbitos (por 100 mil habitantes) em 2000, 2012 e 2019, respectivamente (WHO, 2014, 

2021). Logo, o crescimento entre 2000 e 2019 foi ainda maior do que o apresentado acima, 

até o ano de 2012. Estudos específicos sobre a tendência da mortalidade por suicídio no Brasil 

também apontaram para o aumento na taxa de suicídios nacional. 

Brzozowski et al. (2010) analisaram as tendências nas taxas de suicídio brasileiras por 

sexo e faixas etárias entre os anos de 1980 e 2005. A taxa para homens aumentou 1,4% ao ano 

em média, enquanto para mulheres houve redução de 0,5%. 

Minayo et al. (2012a) registraram tendência de crescimento do suicídio brasileiro entre 

1980 e 2006 – de uma taxa de 4,4 no primeiro ano para 5,8 ao final do período –, indicando 

que a ascensão decorreu por conta do crescimento nas mortes do sexo masculino. 

Analisando o mesmo período de 1980 a 2006, o estudo descritivo de Lovisi et al. 

(2009) também constatou crescimento na taxa de mortalidade por suicídio no Brasil, elevada 

pela mortalidade masculina. Essa obra também indicou predominância das taxas mais altas de 

suicídio nos indivíduos com 70 anos ou mais (média no período de 7,8 óbitos por 100 mil 

habitantes), porém verificou que o crescimento dessa fatalidade foi mais agudo na população 

entre 20 e 59 anos de idade do que naquela acima dos 60 anos, aumentos de 30% e 19%, 

respectivamente. 

Machado e Santos (2015) constataram aumento de 26,5% nas taxas de suicídio do país 

de 2000 a 2012, com maior percentual de mudança nas mulheres (35,0%) do que nos homens 

(24,6%), e crescimento nas três faixas etárias pesquisadas (10 a 24, 25 a 59 e 60 anos ou 

mais). O estudo não testou se as mudanças foram significativas. 
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Na análise descritiva de Martini et al. (2019), as TMPI por suicídio no Brasil 

cresceram entre 2000 e 2016 de modo constante em ambos os sexos – especialmente em 

homens de 20 a 39 anos e mulheres de 40 a 59 anos. 

D’Eça Júnior et al. (2019) testaram se havia alterações na tendência do suicídio 

segundo as cinco regiões brasileiras entre 1996 e 2015. Encontraram crescimento significativo 

(p < 0,01) na mortalidade por suicídio nas regiões Nordeste, Norte, e Sudeste, que variaram 

respectivamente 2,3%, 1,7% e 1,4%; e decréscimo na região Sul (-0,6%). A região Centro-

Oeste teve tendência estável no suicídio. Machado e Santos (2015) já haviam constatado em 

seu estudo descritivo maiores mudanças percentuais no suicídio das regiões Nordeste 

(72,4%), Norte (37,2%) e Sudeste (34,8%) entre 2000 e 2012. 

Rodrigues et al. (2019) elaboraram uma análise de tendência temporal, entre 1997 e 

2015, para as taxas de suicídio por sexo e idade (faixas etárias de 15 a 29, 30 a 39, 40 a 59 e 

60 anos ou mais) do país e dos 27 estados. No Brasil, as taxas cresceram significativamente (p 

< 0,05) em ambos os sexos nos quatro grupos etários, exceto em homens idosos, cujas taxas 

permaneceram estáveis. 

Nos estados brasileiros, as taxas de mortalidade por suicídio variam em magnitude e 

em tendência. Importante estudo referente à série temporal do suicídio no Estado do Rio 

Grande do Sul sugeriu uma tendência de juvenilização desse óbito analisando o período de 

1980 a 1999 (Meneghel et al., 2004). Esse artigo demonstrou tendência de crescimento nas 

taxas de suicídio no sexo masculino naquele que é o estado brasileiro historicamente com 

maiores taxas de suicídio entre todos. Em anos mais recentes (entre 1997 e 2015), o suicídio 

de homens no Rio Grande do Sul apresentou queda significativa (Rodrigues et al., 2019). 

O Estado de São Paulo figura como uma das unidades da federação com maiores taxas 

de suicídio (junto com estados da região Sul e Centro-Oeste) e apresentou tendência de 

redução estatisticamente significativa nas taxas entre os anos de 1980 e 2005 para as faixas 
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etárias de 0 a 19, 20 a 59 e de 60 anos ou mais em ambos os sexos, com exceção dos homens 

adultos, cujas taxas mantiveram-se estáveis no período (Brzozowski et al., 2010). A tendência 

decrescente nas taxas de suicídio foi rara entre os estados nesse período, sendo que São Paulo 

foi o único com tendência de queda em crianças e adolescentes do sexo masculino, e apenas 

Roraima e São Paulo tiveram tendência de queda em homens idosos. 

No entanto, em período mais recente, o Estado de São Paulo teve inversão de 

tendência em algumas faixas etárias. Entre 1997 e 2015, as taxas paulistas de suicídio 

cresceram para homens e mulheres nas faixas etárias de 15 a 29 e de 30 a 39 anos. Mulheres 

de 40 a 59 e de 60 anos ou mais tiveram taxas estáveis, enquanto homens com as mesmas 

idades tiveram taxas em queda (Rodrigues et al., 2019). 

 

 

1.2.5. Tendências da Mortalidade por Suicídio no Município de São Paulo 

 

 

Alguns estudos analisaram as tendências da mortalidade por suicídio no Município de 

São Paulo. A partir dessas obras, compreende-se que as taxas de mortalidade por suicídio (por 

100 mil habitantes) estiveram em queda desde os anos 1960, mas passaram a subir no início 

do século XXI, alavancadas pelas mortes no sexo masculino. O suicídio entre jovens e jovens 

adultos também apresenta crescimento. 

O trabalho de Mello-Jorge (1981) constatou, para 1975, uma taxa de mortalidade por 

suicídio (não padronizada) de 5,3, sendo 7,1 para homens, o dobro da taxa feminina (3,5). A 

obra também demonstrou uma tendência de queda na taxa entre 1960 e 1975. Evidenciou o 

crescimento do risco de morte por suicídio com a elevação da idade e o aumento da utilização 
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das armas de fogo no suicídio paulistano (acompanhando tendência global), que passou a ser 

o principal meio pelo qual a morte masculina autoinfligida ocorre. 

Gawryszewski e Mello-Jorge (2000) também verificaram diminuição na taxa de 

suicídio (não padronizada) na cidade de São Paulo em uma série temporal mais longa: a taxa 

era de 12,6 no ano de 1960 e chegou a 4,4 em 1999 (diminuição de 65,1%), com taxas de 7,4 

para homens e 1,7 para mulheres no último ano. As autoras também notaram um pico na 

incidência desse óbito nas faixas etárias acima de 60 anos em 1999. 

Segundo os dados de Souza et al. (2002), que avaliaram o suicídio de pessoas entre 15 

e 24 anos, há possível crescimento na mortalidade por essa causa entre jovens na cidade de 

São Paulo, passando de uma taxa de 3,8 em 1979 para 5,9 em 1998, com um pico em 1995, de 

6,2. O trabalho não analisa tendências, apenas descreve as taxas específicas por idade em anos 

selecionados. 

Estudando a capital paulista no período entre 1996 e 2009, Bando et al. (2012a) 

identificaram as tendências da TMPI por suicídio segundo sexo e faixas etárias. Apontaram 

significativo aumento no suicídio masculino a partir de 2002 (crescimento médio de 2,5% ao 

ano, IC 95% 0,7 : 4,3), e estabilidade na taxa feminina (IC 95% -2,9 : 0,8) em todo o período. 

O crescimento em homens foi puxado pela faixa dos 25 aos 44 anos, na qual a taxa subiu 

8,6% ao ano em média (IC 95% 2,4 : 15,2) a partir de 2004. Nas outras faixas etárias de 

homens, houve queda (45 a 64 e 65 anos ou mais) e estabilidade (15 a 24 anos) nas taxas. Nas 

mulheres, as taxas permaneceram estáveis em todas as faixas etárias. Os pontos de corte para 

a alteração nas tendências das taxas a partir de dado ano foram identificados por conta da 

metodologia utilizada, que fez uso de regressão Joinpoint, em que testes de permutação de 

Monte Carlo identificam mudanças nas tendências dos dados. 
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1.2.6. Subnotificação dos Óbitos de Suicídio e Qualidade dos Dados 

 

 

A literatura sobre mortalidade por suicídio aponta que o número oficialmente 

registrado de óbitos por suicídio pode ser menor do que o número realmente existente. Por ser 

um tipo de óbito rodeado por forte estigma social, mortes por suicídio podem ser 

subnotificadas, sendo registradas como outras causas de óbito, como os acidentes (trânsito, 

quedas e outros) e homicídios, ou ainda ser classificadas como morte com causas 

indeterminadas (Marín-León e Barros, 2003; Mello-Jorge et al., 1997). 

Para se registrar um óbito violento como o suicídio, normalmente há uma cadeia de 

informantes, tais como a família (que frequentemente encontra o corpo), médicos, policiais, 

legistas e burocratas, os quais podem relutar em nomear o óbito como um suicídio pelos mais 

diversos motivos: quando a religião ou a cultura local condenam o suicídio; para evitar a 

estigmatização do suicida ou de sua família; por razões de conveniência social ou política; 

para obter benefícios de seguros de vida; ou, ainda, pela atitude do praticante, que levaria os 

outros a interpretar o óbito como um acidente (de automóvel, por exemplo) ou uma morte 

natural (abandono do uso de medicamentos essenciais à vida, por exemplo) (WHO, 2002). 

Uma revisão sistemática da literatura internacional sobre a confiabilidade das 

estatísticas de suicídio encontrou poucos estudos dedicados ao tema e não conseguiu tecer 

conclusões seguras, a partir da pequena amostra, se as estatísticas existentes são confiáveis 

(Tøllefsen et al., 2012). 

Além da subnotificação, a qualidade dos dados associados ao suicídio também pode 

prejudicar a validade de estudos epidemiológicos sobre o tema. 

Macente e Zandonade (2010) avaliaram os óbitos por suicídio do Sudeste e do Brasil 

no Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) e encontraram tendências decrescentes de 
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não completude para algumas variáveis sociodemográficas no período entre 1996 e 2007. 

Houve melhora no preenchimento de sexo, escolaridade e raça/cor para os óbitos por suicídio 

no Sudeste, bem como dessas três variáveis e idade no Brasil. A melhoria observada no 

registro de variáveis sociodemográficas pode ser um indicativo de melhoria no preenchimento 

da Declaração de Óbito como um todo. 

De fato, Mello-Jorge et al. (2007) já haviam demonstrado que, desde a sua 

implantação até 2004, o SIM apresentou melhoria na qualidade de seus dados, incluindo a 

informação da causa básica de morte, variável que apresentou indícios de sensível melhora no 

período. 

Na avaliação dos dados de mortalidade, além da completude, é relevante atentar se não 

há muitas ocorrências em categorias que correspondam a eventos não especificados. Na 10ª 

Revisão da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com 

a Saúde (CID-10), os meios pelos quais os suicídios foram perpetrados correspondem às 

diversas codificações relacionadas ao suicídio (considerado nessa Classificação como “lesões 

autoprovocadas intencionalmente”). Uma alta proporção de suicídios com “meios não 

especificados” pode significar pior qualidade no registro da causa básica de óbito. 
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1.3. JUSTIFICATIVA 

 

 

Para a saúde pública, é fundamental conhecer a magnitude das ocorrências de mortes 

violentas, suas causas e seus fatores associados, de modo a permitir uma ação preventiva 

eficaz, visando à diminuição desses óbitos evitáveis. Nesse sentido, este trabalho pretendeu 

contribuir com o debate acerca da mortalidade violenta no Brasil ao caracterizar a mortalidade 

por suicídio na cidade de São Paulo, levando em conta fatores sociodemográficos, os meios 

utilizados, bem como a tendência ao longo do tempo. Adicionalmente, investigou a 

mortalidade sob uma dimensão adicional, a coorte de nascimento. 

São Paulo é a cidade mais populosa do Brasil e das Américas, capital do estado 

homônimo e conta com uma população estimada de 12.396.372 de habitantes (2021). Atinge 

96% de escolarização de crianças de 6 a 14 anos de idade e possui Índice de Desenvolvimento 

Humano Municipal de 0,805. Em 2019, a mortalidade infantil municipal foi de 11,2 óbitos 

por mil nascidos vivos, e o Produto Interno Bruto per capita foi de R$ 62.341,214. Além 

disso, a cidade é um importante centro financeiro mundial, possui uma economia dinâmica e 

tem um histórico de intensa imigração. 

Apesar desses indicadores, o Município de São Paulo, assim como o Brasil, é um 

território com profundas desigualdades. De acordo com a última edição do Mapa da 

Desigualdade5, que analisa uma série de indicadores segundo os 96 Distritos Administrativos 

da cidade, há diferenças intramunicipais bastante intensas: há distritos sem nenhum domicílio 

em favela e distritos com mais da metade dos domicílios em favelas; a mortalidade infantil 

 
4 https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/sp/sao-paulo.html (acesso em 31 mar. 2022). 
5 https://www.nossasaopaulo.org.br/wp-content/uploads/2021/10/Mapa-Da-Desigualdade-2021_Tabelas.pdf 

(acesso em 31 mar. 2022). 

https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/sp/sao-paulo.html
https://www.nossasaopaulo.org.br/wp-content/uploads/2021/10/Mapa-Da-Desigualdade-2021_Tabelas.pdf
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varia de 0 a 20,1 óbitos por mil nascidos vivos; a taxa de oferta de emprego formal varia de 

112,0 a 0,4 por dez habitantes participantes da população em idade ativa. 

Essa variabilidade também está presente nas taxas de suicídio segundo regiões da 

cidade de acordo com dados da Coordenação de Epidemiologia e Informação (CEInfo) da 

Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo6: enquanto a região Leste teve uma TMPI por 

suicídio de 2,4 óbitos (por 100 mil habitantes) em 2018, a taxa na região Centro foi de 11,2. 

Portanto, a escolha do Município de São Paulo como espaço para as análises sobre 

suicídio empreendidas é adequada tanto por sua densidade populacional e variabilidade de 

situações nas distintas regiões, quanto pelo fato de o município contar com um órgão 

municipal que revisa e qualifica os dados de mortalidade de seus residentes, o Programa de 

Aprimoramento das Informações de Mortalidade no Município de São Paulo (PRO-AIM). 

Como visto acima, a taxa de suicídio no país vem subindo, e a cidade de São Paulo 

conta com análises temporais sobre esse óbito violento. Entretanto, os estudos 

supramencionados sobre tendências do suicídio no Brasil e em São Paulo realizaram análises 

considerando os efeitos do período e da idade, não tendo sido encontradas análises que 

avaliassem possíveis efeitos das coortes de nascimentos sobre esse tipo de óbito. 

Na literatura internacional, há crescente interesse por análises de idade-período-coorte 

para o estudo da mortalidade por suicídio. Além dos estudos descritivos que focam 

exclusivamente em análises gráficas (Gunnell et al., 2003; Dougall et al., 2017), há 

publicações com modelagens estatísticas de efeitos idade-período-coorte para analisar o 

fenômeno do suicídio em países da Ásia (Park et al., 2016; Park et al., 2018; Kino et al., 

2019), da Europa (Jukkala et al., 2017; Parkison et al., 2017; Doğan et al., 2019), nos Estados 

Unidos da América (Phillips, 2014; Wang et at., 2016) e em perspectiva internacional, 

comparando países ricos (Chauvel et al., 2016). No entanto, essa abordagem parece não ter 

 
6https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/arquivos/publicacoes/Boletim_CEInfo_Dados

_2021.pdf (acesso em 31 mar. 2020). 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/arquivos/publicacoes/Boletim_CEInfo_Dados_2021.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/arquivos/publicacoes/Boletim_CEInfo_Dados_2021.pdf
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sido utilizada ainda no Brasil quando se analisam os óbitos autoprovocados, exceto por um 

estudo sobre o Estado do Rio de Janeiro (Rodrigues e Werneck, 2005). 

Portanto, além de discutir a mortalidade por suicídio com novos dados sobre sua 

magnitude e tendência na maior cidade do país, este trabalho trouxe um elemento inovador ao 

debate sobre mortalidade por suicídio no Brasil: uma análise dos efeitos de idade-período-

coorte. 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1. OBJETIVO GERAL 

 

 

Descrever a mortalidade por suicídio no Município de São Paulo entre 1996 e 2018, 

analisando tendências temporais e os efeitos independentes de idade, período e coorte de 

nascimento. 

 

 

2.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

a) Descrever a mortalidade por suicídio na cidade de São Paulo entre 1996 e 

2018, segundo o meio utilizado, a região da cidade de residência e as características 

sociodemográficas sexo, idade, raça/cor, escolaridade e estado civil. 

b) Analisar a tendência da taxa de mortalidade por suicídio segundo sexo e idade 

no período entre 1996 e 2018. 

c) Analisar a tendência da taxa de mortalidade por suicídio segundo sexo e meio 

utilizado no período entre 1996 e 2018. 

d) Analisar os efeitos de idade, período e coorte de nascimento na taxa de 

mortalidade por suicídio por sexo no período entre 1996 e 2018. 
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3. MÉTODOS 

 

 

3.1. TIPO DE ESTUDO 

 

 

Trata-se de um estudo ecológico. 

 

 

3.2.  FONTE DOS DADOS DE MORTALIDADE 

 

 

Foram obtidas do Programa de Aprimoramento das Informações de Mortalidade no 

Município de São Paulo (PRO-AIM) as informações sobre todos os óbitos por suicídio de 

residentes no Município de São Paulo entre os anos de 1996 e 2018. Este foi o último ano 

com dados disponíveis para causas externas. Os dados dos anos de 1996 a 2017 foram 

coletados em 23/12/2019, e a atualização com o ano de 2018 foi coletada em 19/03/2021. 

O PRO-AIM é responsável pelo informe dos óbitos paulistanos junto ao Sistema de 

Informação sobre Mortalidade (SIM) e disponibiliza bancos de dados mais detalhados sobre 

os óbitos de residentes da cidade (por exemplo, com a identificação do Distrito 

Administrativo de residência). O PRO-AIM também realiza um trabalho de aprimoramento 

das informações da Declaração de Óbito, inclusive com investigação junto ao IML em mortes 

cuja causa é externa, como nos casos de suicídios. 

São considerados suicídios aqueles óbitos cuja causa básica foi codificada como X60 a 

X84 – lesões autoprovocadas intencionalmente – segundo a 10ª Revisão da Classificação 
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Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde (CID-10). As 

diferentes causas básicas foram classificadas de modo a criar a variável denominada “meios 

utilizados”, resultante dos seguintes agrupamentos: X60 a X69 (todas as formas de 

autointoxicação) como envenenamento; X70 como enforcamento; X72 a X74 como armas de 

fogo; X80 e X81 como precipitação; X71, X75 a X79, X82 e X83 como outros meios; e X84 

como meios não especificados. 

No período pesquisado, houve seis casos de suicídio em pessoas com menos de 10 

anos de idade no banco de dados, sendo três do sexo masculino e três do feminino, que 

ocorreram nos anos de 2004, 2005, 2016 e 2018. Considerando o conceito de intencionalidade 

do óbito e a interpretação de que crianças com menos de 10 anos de idade carecem de 

discernimento para o ato suicida, esses casos foram excluídos do estudo. 

Também foram obtidas as seguintes informações sociodemográficas: sexo, idade, 

raça/cor, escolaridade e estado civil. 

 

 

3.3.  FONTE DOS DADOS DA POPULAÇÃO RESIDENTE 

 

 

Com a finalidade de calcular taxas de mortalidade brutas, específicas e padronizadas 

por idade, foram coletados dados da base populacional por sexo e faixas etárias referentes ao 

local e aos anos do estudo. Tais dados foram adquiridos junto à Fundação Seade, disponíveis 

publicamente na internet. A base estima a população para a cidade e para seus 96 Distritos 

Administrativos por sexo e faixas etárias de cinco anos (0 a 4 anos, 5 a 9, 10 a 14, ..., 65 a 69, 

70 a 74, 75 anos e mais), para todos os anos delimitados neste estudo (1996 a 2018). Essa 

fonte de dados não estratifica a população por raça/cor, escolaridade ou estado civil.  
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3.4.  ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 

3.4.1. Cálculo das Taxas de Mortalidade 

 

 

Foram calculadas taxas de mortalidade brutas, específicas e padronizadas por idade. 

Não foram calculadas taxas de mortalidade segundo raça/cor, escolaridade e estado civil, 

porque não existem dados de população segundo essas variáveis. 

A taxa bruta de mortalidade foi calculada como a razão do número de óbitos em um 

dado ano pela população sob risco no mesmo ano (população estimada do Município de São 

Paulo em 1º de julho do ano de referência), multiplicada por 100.000. 

Essa taxa não leva em consideração mudanças na estrutura etária da população sob 

risco no tempo (por exemplo, a transição demográfica, que aponta para um maior 

envelhecimento populacional), o que torna a comparação de taxas brutas pouco adequada. Por 

exemplo, se a população se torna mais idosa com o tempo e sabe-se que há mais suicídios em 

idosos, a taxa bruta de mortalidade tende a aumentar com o tempo, porém seu crescimento 

não decorre de maior risco naquela população, mas apenas do crescimento na proporção de 

idosos de um período em relação a outro. 

Para evitar efeitos na mortalidade de uma população decorrentes de diferentes 

estruturas etárias, foram calculadas as taxas de mortalidade padronizadas por idade (TMPI) 

utilizando o método direto. O uso da TMPI torna comparáveis taxas em tempos e locais 

distintos. Essa técnica exige que se determine uma população padrão, portanto foi utilizada a 

população do Município de São Paulo estimada no meio da série, ou seja, a população de 

residentes no ano de 2007. 
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A padronização direta de taxas de mortalidade foi calculada separando os óbitos e a 

população da área de estudo por faixas etárias: 10 a 14 anos, 15 a 19, 20 a 24 e assim 

sucessivamente. Ao dividir os óbitos pelas populações correspondentes, encontrou-se as taxas 

de mortalidade específicas por idade. Multiplicando as taxas específicas pela população 

padrão adotada (população de São Paulo em 2007) correspondente a cada faixa etária, obteve-

se os óbitos esperados para cada idade. Somando todos os óbitos esperados e dividindo-os 

pelo total da população padrão, formou-se a TMPI por meio do método direto. 

 

 

3.4.2. Mortalidade Proporcional 

 

 

A mortalidade por suicídio em São Paulo foi descrita por meio da proporção de casos 

de suicídio segundo uma série de características: as medidas sociodemográficas disponíveis 

(sexo, idade, raça/cor, escolaridade e estado civil), os meios utilizados para o suicídio, as 

regiões de residência e os períodos de ocorrência. As regiões utilizadas correspondem às seis 

áreas maiores nas quais a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo divide a cidade, as 

Coordenadorias Regionais de Saúde (CRS): Centro, Leste, Norte, Oeste, Sudeste e Sul. 

A Figura 6 apresenta o mapa do Município de São Paulo com as seis Coordenadorias 

Regionais de Saúde e respectivos Distritos Administrativos que as compõem. 
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Figura 6 - Município de São Paulo segundo Coordenadorias Regionais de Saúde, 2018. 

 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, 2018. 
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3.4.3. Análise de Tendência 

 

 

Para avaliar se houve tendência (crescimento, queda ou estabilidade) nas taxas de 

mortalidade por suicídio na cidade de São Paulo durante o período de 1996 a 2018, foram 

ajustados modelos lineares generalizados. 

Como o número de óbitos de suicídio é proveniente de processos de contagem, foram 

ajustados modelos com as distribuições Normal, Poisson e Binomial Negativa. Para 

determinar qual modelo apresentou o melhor ajuste, foram realizadas análises de resíduos. Em 

todas as análises temporais realizadas neste trabalho, a saber, tendência por faixa etária e 

tendência por meios utilizados para o suicídio, a distribuição que melhor se ajustou aos dados 

foi a de Poisson. 

Nos primeiros modelos, a variável dependente foi o número de óbitos por suicídio e as 

variáveis independentes, o ano do óbito e a faixa etária, controladas pela população 

correspondente. Foram testados modelos incluindo a variável sexo, os quais não tiveram bons 

ajustes. Assim, foram ajustados modelos distintos para o sexo masculino e o feminino 

(procedimento comum na literatura sobre tendências da mortalidade de suicídio). As faixas 

etárias utilizadas foram: 10 a 19 anos, 20 a 39 anos, 40 a 59 anos e 60 anos ou mais. 

Em seguida, foram ajustados modelos de tendência nas taxas de mortalidade segundo 

meios utilizados para o suicídio. A variável dependente foi o número de óbitos por suicídio, e 

as variáveis independentes, o ano do óbito e o meio utilizado, controlado pela população 

correspondente. Da mesma forma, foram ajustados modelos distintos para o sexo masculino e 

o feminino. As categorias de meios utilizados foram: armas de fogo, enforcamento, 

envenenamento, precipitação, outros meios e meios não especificados. 
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O modelo utilizado foi: 

𝑙𝑛(𝐸(𝑌𝑖)) = ∑𝛽𝑗𝑋𝑗 + 𝑜𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡(𝑙𝑛(𝑝𝑜𝑝𝑖))

𝑝

𝑗=1

 

sendo que: 

𝐸(𝑌𝑖) é o número esperado de óbitos na i-ésima combinação de categorias das 

variáveis explicativas, i = 1, 2, ..., k; 

𝑋𝑗 é o vetor que contém as p variáveis explicativas (ano, faixa etária, meios utilizados, 

bem como todas as possíveis interações entre essas variáveis), j = 1, 2, ..., p; 

𝛽𝑗 são os parâmetros a serem estimados; 

𝑝𝑜𝑝𝑖 é o tamanho da população na i-ésima combinação de categorias das variáveis 

explicativas; 

𝑜𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡(𝑙𝑛(𝑝𝑜𝑝𝑖)) é uma função que permite controlar as estimativas para o tamanho 

da população. 

Após o ajuste dos modelos finais, foi calculada a Variação Percentual Anual – VPA 

(em inglês, Annual Percent Change) da taxa de mortalidade, medida que indica quanto a taxa 

mudou percentualmente por ano, em média, em determinado período. Foram apresentados os 

intervalos de confiança para as VPA bem como os p-valores. Uma VPA foi considerada 

significativamente diferente de zero quando o p-valor do respectivo teste foi menor do que 

0,05 e, consequentemente, o seu intervalo de confiança não incluiu o valor zero. 
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3.4.4. Efeitos de Idade, Período e Coorte 

 

 

Em análises de tendência, são avaliadas taxas de mortalidade ou de incidência a partir 

do período de ocorrência do fenômeno e da idade dos indivíduos. Uma análise de efeitos 

idade-período-coorte permite avaliar a tendência incorporando um elemento temporal 

adicional, a coorte de nascimento. Assim, as técnicas estatísticas que avaliam efeitos de idade-

período-coorte – IPC (em inglês, Age-Period-Cohort) permitem estimar separadamente os 

efeitos do tempo calendário, da idade e da coorte de nascimento no desfecho de interesse. 

Esses modelos são bastante pertinentes em epidemiologia, pois permitem avaliar tanto 

os efeitos da idade (a mortalidade é fortemente associada à idade; é muito comum os óbitos 

incidirem de forma distinta entre faixas etárias diferentes) e do período (surgimento de novos 

tratamentos, novas tecnologias, novos fatores de risco e de proteção), quanto os efeitos da 

coorte de nascimento, ou seja, de exposições vinculadas a uma geração específica de 

indivíduos. Quem pertence a mesma coorte de nascimento costuma ter experiências de vida 

parecidas relacionadas à idade, comum a todos os indivíduos que partilham a mesma coorte, e 

que podem influenciar na ocorrência do desfecho de interesse. 

Contudo, realizar uma análise de efeitos da idade, do período e da coorte de 

nascimento requer cautela, pois há relação linear perfeita entre esses três fatores, isto é: 

 

Idade = Período - Coorte 

 

Sabendo ao menos dois elementos, o terceiro pode ser encontrado de modo linear. 

Portanto, análises de idade-período-coorte sofrem o chamado problema de identificabilidade: 

não é possível estimar coeficientes pelo método usual, já que, devido à colinearidade perfeita, 
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as equações de estimação têm infinitas soluções, não sendo possível identificar a mais 

pertinente aos dados. 

Dado o problema de identificabilidade inerente a esse tipo de análise, algumas 

estratégias foram propostas para contornar tal limitação e estimar coeficientes verossímeis 

para os três fatores. Neste trabalho, usamos a estratégia de Carstensen (2007); 

No modelo de Carstensen, idade, período e coorte são variáveis contínuas e o modelo 

pode ser descrito como: 

 

𝑙𝑛[𝜆(𝑎, 𝑝)]= 𝑓(𝑎) + 𝑔(𝑝) + ℎ(𝑐) 

sendo que: 

𝜆(𝑎, 𝑝) é a taxa de mortalidade esperada na idade a e período p; 

a, p e c são as médias de idade, período e coorte respectivamente; 

f, g e h são funções para idade, período e coorte respectivamente, que poderão ser 

paramétricas ou não paramétricas. 

Considerando a diferença na magnitude e nas causas dos suicídios entre homens e 

mulheres e seguindo procedimento comum na literatura, foram ajustados modelos de idade-

período-coorte estratificados por sexo. 

Para a modelagem, a idade e o tempo foram agrupados em faixas de cinco em cinco 

anos. Considerando que o estudo utilizou dados de 23 anos, o primeiro período (1996 a 1999) 

e o último (2015 a 2018) contaram com quatro anos cada. 

Para idade, foram apresentadas as taxas de mortalidade específicas de cada grupo 

etário em relação à referência selecionada no modelo (que pode ser um período ou uma coorte 

de nascimento). Para período e coorte de nascimento, foram apresentadas as razões de taxas 

(ou risco relativo, do inglês rate ratio) em relação, respectivamente, ao período de referência 
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e coorte de referência selecionados no modelo. Foram apresentados nos gráficos os intervalos 

de confiança das taxas e das razões de taxas ajustadas. 

A escolha do melhor modelo foi realizada por meio do teste de razão de 

verossimilhanças, cujos p-valores foram apresentados. Um modelo foi considerado 

significativamente diferente do outro quando o p-valor do respectivo teste foi menor do que 

0,05. 

 

 

3.4.5. Operacionalização das Análises 

 

 

O banco de dados original de óbitos por suicídio foi avaliado quanto à completude dos 

dados, organizado e fragmentado em bancos específicos por meio do software IBM SPSS 

Statistics versão 22. Tabelas foram elaborados no Microsoft Excel 2021. Quanto à realização 

das análises estatísticas (criação de taxas, recursos gráficos e modelos estatísticos), foi 

utilizado o software R, versão 4.1.2, com o apoio do RStudio versão 2021.09.1. Foram 

utilizados os pacotes “car”, “Epi”, “epiDisplay”, “gmodels”, “haven”, “hnp”, “lattice”, 

“lemon”, “magrittr”, “nlme”, “popEpi”, “RColorBrewer”, “splines”, “tidyverse” e “zoo”. 
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4. RESULTADOS 

 

 

4.1. MORTALIDADE POR SUICÍDIO SEGUNDO CARACTERÍSTICAS 

SOCIODEMOGRÁFICAS (SEXO, IDADE, RAÇA/COR, 

ESCOLARIDADE E ESTADO CIVIL), MEIO UTILIZADO, REGIÃO DE 

RESIDÊNCIA E PERÍODO 

 

 

Foram registrados 11.204 óbitos por suicídio de residentes do Município de São Paulo 

entre 1996 e 2018. As variáveis que apresentaram informações incompletas foram idade 

(99,4% de completude), região (96,9%), estado civil (96,4%), escolaridade (92,5%) e raça/cor 

(90,0%). 

A Tabela 3 apresenta a distribuição dos óbitos e a taxa de mortalidade (por 100 mil 

habitantes) por suicídio segundo variáveis sociodemográficas, meio utilizado, região e 

período. 

A taxa de mortalidade por suicídio no Município de São Paulo no período de estudo 

foi de 5,2 óbitos (por 100 mil habitantes). O suicídio apresentou frequências e taxas bastante 

distintas entre os sexos. Para cada óbito feminino, ocorreram cerca de 3,2 óbitos masculinos. 

A maioria dos óbitos ocorreu nas faixas etárias de 20 a 39 anos (47,3%) e de 40 a 59 anos 

(31,8%). Essas faixas também foram responsáveis pelas maiores taxas de mortalidade (6,0 em 

ambas), seguidas da faixa de 60 anos ou mais (5,5). A faixa de 10 a 19 anos apresentou a 

menor taxa (2,0). 
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Tabela 3 - Distribuição dos óbitos e taxa de mortalidade por suicídio segundo variáveis 

sociodemográficas, meio utilizado, região e período. Município de São Paulo, 1996 a 2018. 

Variáveis independentes n % Taxa de mortalidade a 

Total 11.204 100,0 5,2 

Sexo    

   Masculino 8.546 76,3 8,4 

   Feminino 2.658 23,7 2,3 

   Total 11.204 100,0  

Faixa etária (anos)    

   10 a 19 788 7,1 2,0 

   20 a 39 5.263 47,3 6,0 

   40 a 59 3.542 31,8 6,0 

   60 ou mais 1.540 13,8 5,5 

   Total 11.133 100,0  

Estado civil b    

   Solteiro 6.172 57,1 - 

   Casado / união estável 3.257 30,2 - 

   Separado judicialmente / divorciado 892 8,3 - 

   Viúvo 480 4,4 - 

   Total 10.801 100,0  

Escolaridade (anos) b    

   Nenhuma 215 2,1 - 

   1 a 3 1.963 18,9 - 

   4 a 7 3.106 30,0 - 

   8 a 11 3.262 31,5 - 

   12 ou mais 1.820 17,6 - 

   Total 10.366 100,0  

Raça/cor b    

   Branca 6.764 67,1 - 

   Parda 2.555 25,3 - 

   Preta 568 5,6 - 

   Amarela 196 1,9 - 

   Indígena 3 0,0 - 

   Total 10.086 100,0  

Meio utilizado    

   Enforcamento 4.518 40,3 2,1 

   Precipitação 1.473 13,1 0,7 

   Armas de fogo 1.353 12,1 0,6 

   Envenenamento 1.346 12,0 0,6 

   Outros 849 7,6 0,4 

   Não especificado 1.665 14,9 0,8 

   Total 11.204 100,0  

   Continua 
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   Continuação 

Variáveis independentes n % Taxa de mortalidade a 

Coordenadoria Regional de Saúde    

   Sudeste 2.560 23,6 4,9 

   Norte 2.169 20,0 5,1 

   Sul 2.136 19,7 4,5 

   Leste 2.100 19,4 4,7 

   Oeste 1.130 10,4 5,6 

   Centro 757 7,0 8,7 

   Total 10.852 100,0  

Período    

   1996 a 1999 1.922 17,2 5,7 

   2000 a 2004 2.052 18,3 4,6 

   2005 a 2009 2.430 21,7 5,1 

   2010 a 2014 2.707 24,2 5,5 

   2015 a 2018 2.093 18,7 5,2 

   Total 11.204 100,0  
a Taxa de mortalidade por suicídio por 100.000 habitantes. 
b Variável sem população de referência para o cálculo de taxas. 

 

Em resumo, a maioria dos óbitos ocorreu entre indivíduos do sexo masculino (76,3%), 

solteiros (57,1%), com 4 a 11 anos de escolaridade (61,5%) e da raça/cor branca (67,1%). O 

período de 2010 a 2014 apresentou uma maior proporção de óbitos (24,2%), porém a maior 

taxa de mortalidade ocorreu entre 1996 e 1999 (5,7). 

Entre os meios utilizados para o ato suicida, o mais frequente foi o enforcamento 

(40,3% dos óbitos), proporção mais do que três vezes superior ao dos suicídios por qualquer 

um dos demais meios especificados, a saber, precipitação, armas de fogo, envenenamento e 

outros. 

Considerando as regiões administrativas de saúde na cidade (as chamadas 

Coordenadorias Regionais de Saúde), o Centro apresentou a menor proporção de suicídios 

(7,0%), porém a maior taxa de mortalidade (8,7). A segunda maior taxa ocorreu na região 

Oeste (5,6). A região Sul teve a menor taxa das seis regiões, de 4,5 óbitos (por 100 mil 

habitantes). 
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4.1.1. Distribuição dos Óbitos por Suicídio Segundo Sexo 

 

 

A Tabela 4 apresenta a distribuição dos óbitos por suicídio segundo sexo e variáveis 

sociodemográficas, meio utilizado, região e período. 

De modo geral, não houve grandes diferenças na distribuição de casos de suicídio 

entre homens e mulheres, exceto pelo meio utilizado. Para as demais variáveis, embora haja 

pequenas diferenças na distribuição percentual, as categorias em que se concentraram os 

maiores e os menores percentuais de óbitos são as mesmas para homens e mulheres e seguem 

o padrão descrito anteriormente para o total de óbitos. 

O que se destacou, em algumas categorias, foi uma variação mais ou menos expressiva 

na quantidade de óbitos masculinos em relação aos femininos. Apesar de ser a faixa etária 

com menos óbitos tanto para homens quanto para mulheres, os suicídios entre quem tem 10 a 

19 anos ocorreram na razão de dois óbitos de mulheres a cada óbito de homem. Na faixa 

etária com maior frequência de óbitos (20 a 39 anos), essa razão passa a ser de quatro para um 

óbito. 

Maiores razões de sexo foram observadas entre pessoas casadas / em união estável 

(3,8), com 4 a 7 anos de escolaridade (4,2), negras (pretas e pardas, respectivamente, 4,5 e 

4,1) e na região Sul (3,8). Menores razões foram encontradas entre pessoas com 12 anos ou 

mais de escolaridade (2,2), amarelas (2,2) e na região Centro (2,0). Particular atenção deve ser 

dada às pessoas viúvas, única situação em que praticamente se igualou o número de óbitos 

entre homens e mulheres. 

Para homens, o meio mais comum utilizado no suicídio foi o enforcamento e o 

segundo, as armas de fogo. Para mulheres, o perfil foi distinto, havendo três meios 

preferenciais: o enforcamento, a precipitação e o envenenamento.  



60 
 

 
 

Tabela 4 - Distribuição dos óbitos por suicídio segundo sexo e variáveis sociodemográficas, 

meio utilizado, região e período. Município de São Paulo, 1996 a 2018. 

Variáveis independentes 
Masculino Feminino Total Razão de 

sexo n % n % n % 

Total 8.546 76,3 2.658 23,7 11.204 100,0 3,2 

Faixa etária (anos)        

   10 a 19 524 6,2 264 10,0 788 7,1 2,0 

   20 a 39 4.210 49,6 1.053 39,7 5.263 47,3 4,0 

   40 a 59 2.623 30,9 919 34,7 3.542 31,8 2,9 

   60 ou mais 1.126 13,3 414 15,6 1.540 13,8 2,7 

   Total 8.483 100,0 2.650 100,0 11.133 100,0 3,2 

Estado civil        

   Solteiro 4.742 57,9 1.430 54,7 6.172 57,1 3,3 

   Casado / união estável 2.580 31,5 677 25,9 3.257 30,2 3,8 

   Separado judicialmente 

   / divorciado 
621 7,6 271 10,4 892 8,3 2,3 

   Viúvo 246 3,0 234 9,0 480 4,4 1,1 

   Total 8.189 100,0 2.612 100,0 10.801 100,0 3,1 

Escolaridade (anos)        

   Nenhuma 159 2,0 56 2,2 215 2,1 2,8 

   1 a 3 1.526 19,4 437 17,5 1.963 18,9 3,5 

   4 a 7 2.504 31,8 602 24,1 3.106 30,0 4,2 

   8 a 11 2.424 30,8 838 33,5 3.262 31,5 2,9 

   12 ou mais 1.250 15,9 570 22,8 1.820 17,6 2,2 

   Total 7.863 100,0 2.503 100,0 10.366 100,0 3,1 

Raça/cor        

   Branca 5.039 65,5 1.725 72,1 6.764 67,1 2,9 

   Parda 2.053 26,7 502 21,0 2.555 25,3 4,1 

   Preta 464 6,0 104 4,3 568 5,6 4,5 

   Amarela 134 1,7 62 2,6 196 1,9 2,2 

   Indígena 2 0,0 1 0,0 3 0,0 2,0 

   Total 7.692 100,0 2.394 100,0 10.086 100,0 3,2 

Meio utilizado        

   Enforcamento 3.878 45,4 640 24,1 4.518 40,3 6,1 

   Precipitação 934 10,9 539 20,3 1.473 13,1 1,7 

   Armas de fogo 1.213 14,2 140 5,3 1.353 12,1 8,7 

   Envenenamento 783 9,2 563 21,2 1.346 12,0 1,4 

   Outros 554 6,5 295 11,1 849 7,6 1,9 

   Não especificado 1.184 13,9 481 18,1 1.665 14,9 2,5 

   Total 8.546 100,0 2.658 100,0 11.204 100,0 3,2 

       Continua 
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      Continuação 

Variáveis independentes 
Masculino Feminino Total Razão de 

sexo n % n % n % 

Coordenadoria 

Regional de Saúde 
       

   Sudeste 1.895 23,0 665 25,4 2.560 23,6 2,8 

   Norte 1.687 20,5 482 18,4 2.169 20,0 3,5 

   Sul 1.695 20,6 441 16,8 2.136 19,7 3,8 

   Leste 1.625 19,7 475 18,1 2.100 19,4 3,4 

   Oeste 821 10,0 309 11,8 1.130 10,4 2,7 

   Centro 508 6,2 249 9,5 757 7,0 2,0 

   Total 8.231 100,0 2.621 100,0 10.852 100,0 3,1 

Período        

   1996 a 1999 1.494 17,5 428 16,1 1.922 17,2 3,5 

   2000 a 2004 1.560 18,3 492 18,5 2.052 18,3 3,2 

   2005 a 2009 1.874 21,9 556 20,9 2.430 21,7 3,4 

   2010 a 2014 2.015 23,6 692 26,0 2.707 24,2 2,9 

   2015 a 2018 1.603 18,8 490 18,4 2.093 18,7 3,3 

   Total 8.546 100,0 2.658 100,0 11.204 100,0 3,2 

 

Apesar de o enforcamento ter sido o método mais comum para homens e mulheres, em 

homens, foi responsável por quase metade dos óbitos (45,4%), enquanto que, em mulheres, 

foi responsável por menos de um quarto dos óbitos (24,1%). A proporção de suicídios por 

armas de fogo foi quase três vezes maior entre homens (14,2%) do que entre as mulheres 

(5,3%). Já as diversas formas de envenenamento e de precipitação foram mais frequentes em 

mulheres (21,2% e 20,3%, respectivamente), aproximadamente o dobro do que em homens 

(9,2% e 10,9%, respectivamente). 
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4.1.2. Distribuição dos Óbitos por Suicídio Segundo Meio Utilizado 

 

 

A Tabela 5 apresenta a distribuição dos óbitos em homens segundo o meio utilizado 

para cada uma das variáveis sociodemográficas, região e período. A Tabela 6 apresenta as 

mesmas informações para as mulheres. 

Para os homens, o meio mais comum para consecução do suicídio foi o enforcamento, 

independentemente de idade, estado civil, escolaridade, raça/cor ou período. A única exceção 

ocorreu na região Centro, cujo principal meio utilizado foi a precipitação (28,5%), seguido 

pelo enforcamento (26,8%). 

As armas de fogo foram o segundo meio especificado mais frequente para o suicídio 

em homens (14,2%), independentemente da idade e do estado civil. Seu uso foi mais 

acentuado nos extremos etários (10 a 19 anos e 60 anos ou mais, respectivamente, 17,9% e 

21,6%), e, entre os separados / divorciados, essa proporção chegou a 20,6%. 

Quanto às demais variáveis, o uso das armas de fogo foi o segundo meio mais 

frequente na maioria dos casos masculinos, exceto em algumas situações: houve mais 

suicídios por envenenamento entre homens sem escolaridade, com 4 a 7 anos de estudo, 

negros (pretos e pardos), na região Leste e entre os anos 2010 e 2014; e mais suicídios por 

precipitação entre homens com 12 anos ou mais de estudo, amarelos, na região Oeste e entre 

os anos 2015 e 2018. Os óbitos por precipitação na faixa de maior escolaridade (21,4%) foram 

de duas a quatro vezes maiores do que os óbitos pela mesma causa nas categorias de menor 

escolaridade. Os óbitos por armas de fogo na faixa de maior escolaridade (20,6%) também 

foram mais que o dobro da ocorrência na faixa de menor escolaridade. 
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Tabela 5 - Distribuição dos óbitos por suicídio em homens segundo meios utilizados e variáveis sociodemográficas, região e período. Município de 

São Paulo, 1996 a 2018. 

Variáveis 

independentes 

Enforcamento Precipitação Armas de fogo Envenenamento Outros Não especificado Total 
P-valor 

n % n % n % n % n % n % n % 

Total 3.878 45,4 934 10,9 1.213 14,2 783 9,2 554 6,5 1.184 13,9 8.546 100,0  

Faixa etária (anos)               < 0,001 a 

   10 a 19 230 43,9 71 13,5 94 17,9 23 4,4 21 4,0 85 16,2 524 100,0  

   20 a 39 2.080 49,4 452 10,7 527 12,5 342 8,1 248 5,9 561 13,3 4.210 100,0  

   40 a 59 1.149 43,8 260 9,9 349 13,3 303 11,6 198 7,5 364 13,9 2.623 100,0  

   60 ou mais 392 34,8 142 12,6 243 21,6 114 10,1 79 7,0 156 13,9 1.126 100,0  

   Total 3.851 45,4 925 10,9 1.213 14,3 782 9,2 546 6,4 1.166 13,7 8.483 100,0  

Estado civil               < 0,001 a 

   Solteiro 2.300 48,5 566 11,9 570 12,0 403 8,5 310 6,5 593 12,5 4.742 100,0  

   Casado / união estável 1.136 44,0 187 7,2 451 17,5 266 10,3 146 5,7 394 15,3 2.580 100,0  

   Separado judicialmente 

   / divorciado 
230 37,0 69 11,1 128 20,6 77 12,4 30 4,8 87 14,0 621 100,0  

   Viúvo 99 40,2 26 10,6 45 18,3 22 8,9 20 8,1 34 13,8 246 100,0  

   Total 3.765 46,0 848 10,4 1.194 14,6 768 9,4 506 6,2 1.108 13,5 8.189 100,0  

Escolaridade (anos)               < 0,001 a 

   Nenhuma 74 46,5 11 6,9 15 9,4 16 10,1 16 10,1 27 17,0 159 100,0  

   1 a 3 731 47,9 79 5,2 209 13,7 105 6,9 90 5,9 312 20,4 1.526 100,0  

   4 a 7 1.330 53,1 168 6,7 278 11,1 283 11,3 169 6,7 276 11,0 2.504 100,0  

   8 a 11 1.092 45,0 288 11,9 379 15,6 230 9,5 141 5,8 294 12,1 2.424 100,0  

   12 ou mais 402 32,2 268 21,4 257 20,6 104 8,3 72 5,8 147 11,8 1.250 100,0  

   Total 3.629 46,2 814 10,4 1.138 14,5 738 9,4 488 6,2 1.056 13,4 7.863 100,0  

               Continua 
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              Continuação 

Variáveis 

independentes 

Enforcamento Precipitação Armas de fogo Envenenamento Outros Não especificado Total 
P-valor 

n % n % n % n % n % n % n % 

Raça/cor               < 0,001 b 

   Branca 2.116 42,0 675 13,4 805 16,0 484 9,6 316 6,3 643 12,8 5.039 100,0  

   Parda 1.126 54,8 172 8,4 186 9,1 222 10,8 172 8,4 175 8,5 2.053 100,0  

   Preta 260 56,0 39 8,4 42 9,1 51 11,0 26 5,6 46 9,9 464 100,0  

   Amarela 70 52,2 20 14,9 14 10,4 8 6,0 9 6,7 13 9,7 134 100,0  

   Indígena 2 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 100,0  

   Total 3.574 46,5 906 11,8 1.047 13,6 765 9,9 523 6,8 877 11,4 7.692 100,0  

Coordenadoria 

Regional de Saúde 
              < 0,001 a 

   Sudeste 850 44,9 204 10,8 290 15,3 146 7,7 118 6,2 287 15,1 1.895 100,0  

   Norte 817 48,4 140 8,3 267 15,8 158 9,4 100 5,9 205 12,2 1.687 100,0  

   Sul 897 52,9 112 6,6 231 13,6 158 9,3 108 6,4 189 11,2 1.695 100,0  

   Leste 825 50,8 81 5,0 201 12,4 218 13,4 112 6,9 188 11,6 1.625 100,0  

   Oeste 266 32,4 173 21,1 142 17,3 53 6,5 52 6,3 135 16,4 821 100,0  

   Centro 136 26,8 145 28,5 67 13,2 37 7,3 24 4,7 99 19,5 508 100,0  

   Total 3.791 46,1 855 10,4 1.198 14,6 770 9,4 514 6,2 1.103 13,4 8.231 100,0  

Período               < 0,001 a 

   1996 a 1999 539 36,1 57 3,8 272 18,2 40 2,7 52 3,5 534 35,7 1.494 100,0  

   2000 a 2004 615 39,4 102 6,5 261 16,7 130 8,3 79 5,1 373 23,9 1.560 100,0  

   2005 a 2009 815 43,5 225 12,0 301 16,1 200 10,7 146 7,8 187 10,0 1.874 100,0  

   2010 a 2014 1.059 52,6 247 12,3 224 11,1 252 12,5 181 9,0 52 2,6 2.015 100,0  

   2015 a 2018 850 53,0 303 18,9 155 9,7 161 10,0 96 6,0 38 2,4 1.603 100,0  

   Total 3.878 45,4 934 10,9 1.213 14,2 783 9,2 554 6,5 1.184 13,9 8.546 100,0  
a Teste Qui-quadrado. b Teste Exato de Fisher. 
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Tabela 6 - Distribuição dos óbitos por suicídio em mulheres segundo meios utilizados e variáveis sociodemográficas, região e período. Município de 

São Paulo, 1996 a 2018. 

Variáveis 

independentes 

Enforcamento Precipitação Armas de fogo Envenenamento Outros Não especificado Total 
P-valor 

n % n % n % n % n % n % n % 

Total 640 24,1 539 20,3 140 5,3 563 21,2 295 11,1 481 18,1 2.658 100,0  

Faixa etária (anos)               < 0,001 a 

   10 a 19 65 24,6 44 16,7 31 11,7 55 20,8 19 7,2 50 18,9 264 100,0  

   20 a 39 289 27,4 188 17,9 53 5,0 218 20,7 111 10,5 194 18,4 1.053 100,0  

   40 a 59 204 22,2 193 21,0 40 4,4 213 23,2 117 12,7 152 16,5 919 100,0  

   60 ou mais 80 19,3 112 27,1 15 3,6 77 18,6 46 11,1 84 20,3 414 100,0  

   Total 638 24,1 537 20,3 139 5,2 563 21,2 293 11,1 480 18,1 2.650 100,0  

Estado civil               0,005 a 

   Solteiro 377 26,4 273 19,1 84 5,9 303 21,2 147 10,3 246 17,2 1.430 100,0  

   Casado / união estável 158 23,3 129 19,1 37 5,5 141 20,8 78 11,5 134 19,8 677 100,0  

   Separado judicialmente 

   / divorciado 
51 18,8 67 24,7 12 4,4 69 25,5 23 8,5 49 18,1 271 100,0  

   Viúvo 43 18,4 62 26,5 6 2,6 44 18,8 34 14,5 45 19,2 234 100,0  

   Total 629 24,1 531 20,3 139 5,3 557 21,3 282 10,8 474 18,1 2.612 100,0  

Escolaridade (anos)               < 0,001 c 

   Nenhuma 19 33,9 7 12,5 1 1,8 12 21,4 11 19,6 6 10,7 56 100,0  

   1 a 3 104 23,8 45 10,3 23 5,3 74 16,9 59 13,5 132 30,2 437 100,0  

   4 a 7 149 24,8 90 15,0 30 5,0 163 27,1 64 10,6 106 17,6 602 100,0  

   8 a 11 213 25,4 166 19,8 44 5,3 205 24,5 86 10,3 124 14,8 838 100,0  

   12 ou mais 125 21,9 193 33,9 34 6,0 86 15,1 54 9,5 78 13,7 570 100,0  

   Total 610 24,4 501 20,0 132 5,3 540 21,6 274 10,9 446 17,8 2.503 100,0  

               Continua 
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              Continuação 

Variáveis 

independentes 

Enforcamento Precipitação Armas de fogo Envenenamento Outros Não especificado Total 
P-valor 

n % n % n % n % n % n % n % 

Raça/cor               < 0,001 b 

   Branca 373 21,6 435 25,2 94 5,4 365 21,2 171 9,9 287 16,6 1.725 100,0  

   Parda 163 32,5 53 10,6 19 3,8 151 30,1 62 12,4 54 10,8 502 100,0  

   Preta 29 27,9 19 18,3 0 0,0 28 26,9 19 18,3 9 8,7 104 100,0  

   Amarela 27 43,5 13 21,0 1 1,6 7 11,3 6 9,7 8 12,9 62 100,0  

   Indígena 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 100,0 1 100,0  

   Total 592 24,7 520 21,7 114 4,8 551 23,0 258 10,8 359 15,0 2.394 100,0  

Coordenadoria 

Regional de Saúde 
              < 0,001 a 

   Sudeste 158 23,8 130 19,5 40 6,0 122 18,3 78 11,7 137 20,6 665 100,0  

   Norte 135 28,0 89 18,5 22 4,6 112 23,2 50 10,4 74 15,4 482 100,0  

   Sul 132 29,9 58 13,2 32 7,3 101 22,9 48 10,9 70 15,9 441 100,0  

   Leste 121 25,5 32 6,7 19 4,0 152 32,0 70 14,7 81 17,1 475 100,0  

   Oeste 42 13,6 109 35,3 18 5,8 53 17,2 28 9,1 59 19,1 309 100,0  

   Centro 45 18,1 111 44,6 7 2,8 21 8,4 14 5,6 51 20,5 249 100,0  

   Total 633 24,2 529 20,2 138 5,3 561 21,4 288 11,0 472 18,0 2.621 100,0  

Período               < 0,001 a 

   1996 a 1999 77 18,0 33 7,7 36 8,4 29 6,8 58 13,6 195 45,6 428 100,0  

   2000 a 2004 88 17,9 80 16,3 42 8,5 75 15,2 62 12,6 145 29,5 492 100,0  

   2005 a 2009 124 22,3 113 20,3 29 5,2 149 26,8 59 10,6 82 14,7 556 100,0  

   2010 a 2014 176 25,4 175 25,3 17 2,5 194 28,0 81 11,7 49 7,1 692 100,0  

   2015 a 2018 175 35,7 138 28,2 16 3,3 116 23,7 35 7,1 10 2,0 490 100,0  

   Total 640 24,1 539 20,3 140 5,3 563 21,2 295 11,1 481 18,1 2.658 100,0  
a Teste Qui-quadrado. b Teste Exato de Fisher. c Teste Exato de Fisher com p-valor simulado. 

 

 



67 
 

 
 

Diferentemente do padrão masculino, o enforcamento em mulheres não foi sempre o 

método mais comum, ocupando por vezes a segunda posição e até a terceira. O enforcamento 

foi mais frequente nas idades entre 10 e 39 anos. Na faixa de 40 a 59 anos, o envenenamento 

foi mais comum e, na de 60 anos e mais, a precipitação. Apesar de ser o método menos 

frequente para o suicídio feminino, o uso de armas de fogo representou em crianças e 

adolescentes (11,7%) mais que o dobro em relação às mulheres adultas e mais que o triplo em 

relação às mulheres idosas. 

Entre mulheres solteiras e casadas / em união estável, o meio mais comum foi o 

enforcamento. Já entre separadas ou viúvas, foram mais comuns o envenenamento e a 

precipitação, respectivamente. 

Quanto à escolaridade, mulheres sem anos de estudo, de 1 a 3 anos e de 8 a 11 anos 

utilizaram mais o enforcamento. Na faixa de 4 a 7 anos, foi mais comum o envenenamento. 

Entre mulheres com 12 anos ou mais de estudos, a principal via de suicídio foi a precipitação 

(33,9%), proporção até três vezes maior do que em outras faixas de escolaridade. 

Diferentemente de mulheres pretas, pardas e amarelas, as mulheres brancas não 

utilizaram o enforcamento como meio mais comum, e sim a precipitação. Para negras (pretas 

e pardas), o segundo meio mais frequente foi o envenenamento, enquanto que, para amarelas, 

foi a precipitação. 

Entre mulheres, os enforcamentos foram mais frequentes nas regiões Norte, Sudeste e 

Sul, enquanto que, nas regiões Centro e Oeste, foram as precipitações e, na Leste, foram os 

envenenamentos. O suicídio feminino por precipitação no Centro foi mais do que seis vezes 

superior aos óbitos pelo mesmo meio na região Leste da cidade. 

Houve uma melhoria no tempo para a especificação do meio utilizado para o suicídio. 

Enquanto que, no primeiro período (1996 a 1999), os suicídios não especificados compuseram 

35,7% dos óbitos masculinos e 45,6% dos femininos, no período mais recente (2015 a 2018) 
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foram respectivamente 2,4% e 2,0% – com queda na frequência relativa a cada mudança de 

período. 

Paralelamente à diminuição dos suicídios por meios não especificados no tempo, 

houve crescimento relativo na proporção dos meios especificados, exceto para os suicídios 

por armas de fogo (em ambos os sexos) e nos outros meios em mulheres. Entre o primeiro e o 

último período, as precipitações em homens cresceram cerca de cinco vezes e em mulheres, 

três vezes; os envenenamentos em mulheres cresceram cerca de três vezes, e os 

enforcamentos, duas vezes; o uso de armas de fogo caiu pela metade em homens e a quase um 

terço em mulheres. 

 

 

4.1.3. Taxas de Mortalidade por Suicídio Segundo Sexo, Idade, Meio 

Utilizado, Região de Residência e Período 

 

 

A Tabela 7 apresenta as taxas médias específicas e padronizadas por idade de 

mortalidade (por 100 mil habitantes) por suicídio segundo faixa etária, meio utilizado, região 

e período para cada sexo, bem como a razão de taxas entre sexos (masculino/feminino). 

A taxa bruta de mortalidade variou de 4,4 a 6,2 durante o período, com média de 5,2, 

semelhante à taxa de mortalidade padronizada por idade (TMPI). As taxas médias em homens 

e mulheres foram de 8,4 e 2,3, respectivamente (e variaram entre 7,0 e 9,7, e entre 1,8 e 3,1). 

O suicídio entre pessoas com 10 a 19 anos de idade foi consideravelmente menor do 

que nas outras faixas etárias em ambos os sexos. Em homens, as maiores taxas de mortalidade 

específicas (TME) foram nas faixas de 20 a 39 anos de idade e de 60 anos ou mais (ambas 

com 9,9) e, em mulheres, de 40 a 59 anos (2,9).  
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Tabela 7 - Taxas de mortalidade específicas e padronizadas por idade por suicídio no período 

segundo sexo e faixa etária, meio utilizado, região e período. Município de São Paulo, 1996 a 

2018. 

Variáveis 

independentes 

Masculino Feminino Total Razão de 

taxas a TME TMPI TME TMPI TME TMPI 

Total 8,4 8,5 2,3 2,3 5,2 5,2 3,7 

Faixa etária (anos)        

   10 a 19 2,6 - 1,3 - 2,0 - 2,0 

   20 a 39 9,9 - 2,3 - 6,0 - 4,3 

   40 a 59 9,6 - 2,9 - 6,0 - 3,3 

   60 ou mais 9,9 - 2,5 - 5,5 - 4,0 

Meio utilizado        

   Enforcamento 3,8 3,8 0,6 0,6 2,1 2,1 6,8 

   Precipitação 0,9 0,9 0,5 0,4 0,7 0,7 2,0 

   Armas de fogo 1,2 1,2 0,1 0,1 0,6 0,6 10,1 

   Envenenamento 0,8 0,8 0,5 0,5 0,6 0,6 1,6 

   Outros 0,5 0,5 0,3 0,3 0,4 0,4 2,1 

   Não especificado 1,2 1,3 0,4 0,4 0,8 0,8 2,9 

Coordenadoria 

Regional de Saúde 
       

   Centro 12,8 12,1 5,3 5,2 8,7 8,3 2,3 

   Oeste 8,9 8,6 2,8 2,7 5,6 5,3 3,2 

   Norte 8,4 8,5 2,1 2,1 5,1 5,1 4,0 

   Leste 7,6 8,0 2,0 2,1 4,7 4,9 3,8 

   Sudeste 7,8 7,7 2,4 2,3 4,9 4,8 3,4 

   Sul 7,5 7,9 1,8 1,8 4,5 4,6 4,3 

Período        

   1996 a 1999 9,4 9,7 2,4 2,4 5,7 5,8 4,0 

   2000 a 2004 7,4 7,7 2,1 2,1 4,6 4,6 3,7 

   2005 a 2009 8,4 8,5 2,2 2,2 5,1 5,1 3,9 

   2010 a 2014 8,7 8,6 2,6 2,6 5,5 5,4 3,3 

   2015 a 2018 8,4 8,3 2,3 2,2 5,2 5,0 3,7 

TME: Taxa de mortalidade específica (por 100.000 habitantes). 

TMPI: Taxa de mortalidade padronizada por idade (por 100.000 habitantes). 
a Razão de TME entre sexos (masculino/feminino) para faixa etária e razão de TMPI 

entre sexos para as demais variáveis. 

 

Na região Centro, as TMPI do suicídio foram de 12,1 em homens e 5,2 em mulheres. 

A região Oeste foi a segunda com maiores taxas, em ambos os sexos: 8,6 em homens e 2,7 em 

mulheres. A região Norte apresentou uma taxa masculina semelhante à da região Oeste, de 

8,5. A região Sul registrou a menor taxa em mulheres (1,8) e a segunda menor em homens 

(7,9); a menor taxa em homens ocorreu na região Sudeste (7,7). 
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A razão de taxas entre os sexos foi de 3,7. Houve maior diferença entre taxas de 

homens e mulheres no uso de armas de fogo para a consecução do suicídio (10,1) e menor no 

uso de envenenamentos (1,6). Não foram observadas mudanças expressivas nessa razão entre 

os períodos do estudo, variando de 4,0 (1996 a 1999) para 3,3 (2010 a 2014). 
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4.2. DESCRIÇÃO DA TENDÊNCIA TEMPORAL DAS TAXAS DE 

MORTALIDADE POR SUICÍDIO SEGUNDO SEXO, IDADE, REGIÃO 

DE RESIDÊNCIA E MEIO UTILIZADO 

 

 

As tendências temporais das taxas de mortalidade por suicídio geral e segundo sexo, 

idade, região e meio utilizado foram demonstradas em gráficos. A Figura 7 apresenta a taxa 

bruta e padronizada por idade (TMPI) e respectivas médias móveis. A Figura 8 apresenta as 

TMPI segundo sexo. A Figura 9 apresenta as taxas segundo faixas etárias para cada sexo. A 

Figura 10 apresenta a média móvel das TMPI segundo regiões (CRS) para cada sexo. Por 

conta da alta flutuação das taxas segundo regiões, optou-se pela suavização com média móvel 

centralizada de três pontos. A Figura 11 apresenta as taxas segundo meios utilizados para cada 

sexo. 

Tanto a taxa bruta quanto a padronizada por idade (Figura 7) sugerem uma tendência 

de queda entre 1996 e 2002-2004, seguida de crescimento até 2012 e nova queda até 2016. 

Em particular, o ano de 2016 foi marcado por poucos óbitos por suicídio (460), destoando da 

frequência de suicídios dos outros anos do fim da série. 

Devido à predominância de óbitos masculinos, a variabilidade das taxas ao longo do 

tempo em homens foi semelhante àquela apresentada pela mortalidade geral. Nas mulheres, a 

variabilidade das taxas ao longo do tempo foi menos perceptível (Figura 8). 

O comportamento das taxas ao longo do tempo não foi o mesmo em todas as faixas 

etárias, tanto para homens quanto para mulheres. Na distribuição etária em homens, as taxas 

apresentaram tendência de queda para faixas acima de 19 anos no início da série. Por volta de 

2003, a tendência passou a ser de aumento nas faixas de 20 a 59 anos. Na faixa de 60 anos ou 

mais, esse crescimento ocorreu apenas a partir de 2012. Na faixa de 10 a 19 anos, as taxas não 
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apresentaram tendência aparente, embora seja possível observar indícios de aumento a partir 

de 2014 (Figura 9). 

 

Figura 7 - Taxas de mortalidade por suicídio bruta, padronizada por idade e média móvel 

centralizada (3) das taxas. Município de São Paulo, 1996 a 2018. 

 

 

Figura 8 - Taxa de mortalidade padronizada por idade por suicídio segundo sexo. Município 

de São Paulo, 1996 a 2018. 
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Nas mulheres, o comportamento das taxas por faixa etária ao longo do tempo foi 

menos aparente do que em homens. No início da série, as taxas apresentaram indícios de 

queda para faixas abaixo de 60 anos. Por volta de 2003, a tendência passou a ser de aumento 

na faixa de 40 a 59 anos e, por volta de 2008, esse crescimento pareceu ocorrer nas faixas de 

10 a 39 anos. A partir de 2012, as taxas em mulheres de 40 a 59 começaram a cair. Na faixa 

de 60 anos ou mais, as taxas não apresentaram tendência aparente. Em geral, as taxas de 

mulheres com 40 a 59 anos de idade foram maiores do que as das outras faixas etárias (Figura 

9). 

 

Figura 9 - Taxa de mortalidade por suicídio segundo sexo e faixa etária. Município de São 

Paulo, 1996 a 2018. 

 

 

As maiores taxas de suicídio ao longo do período, em geral, ocorreram na região 

Centro para ambos os sexos. No sexo masculino, a curva apresentou um formato de “U”, 

indicando uma redução na mortalidade na primeira metade da série, seguida de crescimento a 

partir de então. Para as demais regiões, ocorreu um aumento das taxas em homens por volta 
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de 2005. Durante grande parte do período, a região Sul apresentou as menores taxas tanto para 

homens quanto para mulheres (Figura 10). 

 

Figura 10 - Taxa de mortalidade padronizada por idade por suicídio (média móvel 

centralizada, 3) segundo sexo e Coordenadoria Regional de Saúde. Município de São Paulo, 

1996 a 2018. 

 

 

Figura 11 - Taxa de mortalidade por suicídio segundo sexo e meio utilizado. Município de 

São Paulo, 1996 a 2018. 
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Os comportamentos das taxas de suicídio por meio utilizado foram diferentes entre os 

sexos. Enquanto nos homens, o enforcamento foi claramente o método mais utilizado em todo 

o período, com grande diferença de magnitude em relação aos outros meios, nas mulheres 

esse meio comportou-se de modo semelhante ao envenenamento e à precipitação, 

especialmente a partir de 2002. Foram tendências comuns, em ambos os sexos, as quedas nas 

taxas por meios não especificados e armas de fogo (Figura 11). 
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4.3. MODELOS LINEARES GENERALIZADOS PARA AVALIAR A 

TENDÊNCIA DE MORTALIDADE POR SUICÍDIO SEGUNDO SEXO, 

IDADE E MEIOS UTILIZADOS 

 

 

4.3.1. Tendência da Mortalidade por Suicídio Segundo Sexo e Idade 

 

 

As tendências temporais da taxa de suicídio foram avaliadas por meio do ajuste de 

modelos lineares generalizados (regressão de Poisson). Foi ajustado um modelo para o sexo 

masculino e outro para o feminino. 

As Figuras 12 e 13 apresentam os valores observados (representados por pontos) e 

ajustados (representados por retas) para as taxas de suicídios em homens e mulheres, 

respectivamente. A Tabela 8 apresenta, para o sexo masculino, as taxas anuais ajustadas 

segundo faixa etária, a Variação Percentual Anual (VPA) dos períodos e o sentido da 

tendência do período, identificado como crescimento (↑), queda (↓) ou estabilidade (−). A 

Tabela 9 apresenta os mesmos dados para o sexo feminino. 

Para os homens, a faixa etária mais jovem (de 10 a 19 anos) apresentou as menores 

taxas durante todo o período. Nessa faixa etária, não foi identificada nenhuma tendência 

significativa das taxas (p = 0,74). Durante todo o período, as taxas flutuaram em torno de 2,6 

óbitos por 100 mil habitantes. 

Nas demais faixas etárias, a tendência no início do período foi de queda de -5,6% ao 

ano, em média (IC 95% -7,3 : -4,0), para os adultos (20 a 39 e 40 a 59 anos) e de -2,8% ao 

ano (IC 95% -4,1 : -1,5) para os idosos (60 anos ou mais).  
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Figura 12 - Taxa de mortalidade por suicídio segundo idade em homens e modelo ajustado. 

Município de São Paulo, 1996 a 2018. 

 

 

Figura 13 - Taxa de mortalidade por suicídio segundo idade em mulheres e modelo ajustado. 

Município de São Paulo, 1996 a 2018. 
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Tabela 8 - Tendências da taxa de mortalidade por suicídio em homens segundo faixa etária. Município de São Paulo, 1996 a 2018. 

Faixa etária 

(anos) 

Taxa 

anual 

VPA 

(IC 95%) 
T 

Taxa 

anual 

VPA 

(IC 95%) 
T 

Taxa 

anual 

VPA 

(IC 95%) 
T 

Taxa 

anual 

1996 1996-2002   2002 2002-2012   2012 2012-2018   2018 

10 a 19 2,6 0,2 − 2,6 0,2 − 2,6 0,2 − 2,7 

 
 (-1,1 : 1,5)   (-1,1 : 1,5)   (-1,1 : 1,5)   

20 a 39 12,0 -5,6*** ↓ 8,5 2,6*** ↑ 11,0 -3,1*** ↓ 9,1 

 
 (-7,3 : -4,0)   (1,7 : 3,5)   (-4,7 : -1,5)   

40 a 59 11,6 -5,6*** ↓ 8,2 2,6*** ↑ 10,6 -3,1*** ↓ 8,8 

 
 (-7,3 : -4,0)   (1,7 : 3,5)   (-4,7 : -1,5)   

60 e mais 12,6 -2,8*** ↓ 10,6 -2,8*** ↓ 8,0 4,6* ↑ 10,4 

    (-4,1 : -1,5)     (-4,1 : -1,5)     (0,8 : 8,5)     
* p-valor < 0,05. ** p-valor < 0,01. *** p-valor < 0,001. 

VPA: Variação Percentual Anual. IC 95%: Intervalo de Confiança de 95%. T: sentido da tendência. 

 

Tabela 9 - Tendências da taxa de mortalidade por suicídio em mulheres segundo faixa etária. Município de São Paulo, 1996 a 2018. 

Faixa etária 

(anos) 

Taxa 

anual 

VPA 

(IC 95%) 
T 

Taxa 

anual 

VPA 

(IC 95%) 
T 

Taxa 

anual 

VPA 

(IC 95%) 
T 

Taxa 

anual 

1996 1996-2008   2008 2008-2012   2012 2012-2018   2018 

10 a 19 1,7 -4,2** ↓ 1,0 8,7*** ↑ 1,4 -1,1* ↓ 1,3 

  (-6,9 : -1,4)   (5,3 : 12,3)   (-2,1 : -0,1)   

20 a 39 2,3 -1,1* ↓ 2,0 8,7*** ↑ 2,8 -1,1* ↓ 2,6 

  (-2,1 : -0,1)   (5,3 : 12,3)   (-2,1 : -0,1)   

40 a 59 3,0 -1,1* ↓ 2,7 8,7*** ↑ 3,7 -9,4*** ↓ 2,1 

  (-2,1 : -0,1)   (5,3 : 12,3)   (-13,2 : -5,6)   

60 e mais 2,8 -1,1* ↓ 2,4 -1,1* ↓ 2,3 -1,1* ↓ 2,2 

    (-2,1 : -0,1)     (-2,1 : -0,1)     (-2,1 : -0,1)     

* p-valor < 0,05. ** p-valor < 0,01. *** p-valor < 0,001. 

VPA: Variação Percentual Anual. IC 95%: Intervalo de Confiança de 95%. T: sentido da tendência. 
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O momento em que as tendências se inverteram e passaram a subir foi diferente para 

adultos e idosos. Em adultos, as taxas passaram a crescer 2,6% ao ano (IC 95% 1,7 : 3,5) entre 

2002 e 2012; a partir daí as taxas voltam a cair a uma taxa média de -3,1% por ano (IC 95% -

4,7 : -1,5). Em idosos, a queda inicial foi mais suave, porém persistiu até 2012. A partir daí 

cresceu com maior intensidade (4,6% ao ano, IC 95% 0,8 : 8,5). 

No início da série, as taxas ajustadas em homens eram maiores em idosos (12,6), 

seguida dos adultos entre 20 e 39 anos (12,0) e daqueles entre 40 e 59 anos (11,6). Ao final da 

série, a ordem manteve-se a mesma, porém com valores mais baixos: 10,4, 9,1 e 8,8, 

respectivamente. 

Para as mulheres, o período de 1996 a 2008 foi marcado por uma tendência de queda 

das taxas em todas as faixas etárias: -4,2% ao ano em média (IC 95% -6,9 : -1,4) na faixa de 

10 a 19 anos e -1,1% ao ano (IC 95% -2,1 : -0,1) nas faixas acima dos 20 anos. Na faixa de 60 

anos ou mais, as taxas permaneceram em queda até o final da série. Nas demais (de 10 a 59 

anos), as taxas apresentaram tendência de aumento entre 2008 e 2012, de 8,7% ao ano (IC 

95% 5,3 : 12,3). A partir de 2012, as taxas voltaram a cair, principalmente na faixa de 40 a 59 

anos (-9,4% ao ano, IC 95% -13,2 : -5,6). Nas faixas de 10 a 39, a queda foi de -1,1% ao ano 

(IC 95% -2,1 : -0,1). 

No início da série, as taxas ajustadas eram maiores em mulheres entre 40 e 59 anos 

(3,0), seguidas das idosas (2,8) e daquelas com 20 a 39 anos (2,3). Ao final da série, mulheres 

com 20 a 39 anos passaram a ter a maior taxa (2,6), seguidas das idosas (2,2) e da faixa de 40 

a 59 anos (2,1). 

As Figuras 14 e 15 apresentam os gráficos construídos para a análise de resíduos dos 

modelos e indicam um bom ajuste aos dados. A maior parte dos resíduos em função dos 

valores preditos encontra-se dispersa aleatoriamente em torno de zero para os dois modelos 

(Figuras 14a e 15a), com poucas observações fora do intervalo entre -2 e 2 (outliers). O 
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mesmo comportamento é observado nos gráficos dos resíduos em função do tempo (Figuras 

14b e 15b). Nos gráficos do tipo envelope, a maioria dos pontos (pelo menos 95%) estava 

dentro das margens de confiança, indicando que a distribuição escolhida para a variável 

resposta foi adequada (Figuras 14c e 15c). 

O desvio do modelo para os homens foi de 94,6, com 82 graus de liberdade; para as 

mulheres, foi de 83,1, com 84 graus de liberdade. Em ambos os casos, o desvio esteve 

próximo do número de graus de liberdade, indicando um bom ajuste. 

 

Figura 14 - Análise de resíduos do modelo ajustado por idade para o sexo masculino. 
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Figura 15 - Análise de resíduos do modelo ajustado por idade para o sexo feminino. 

 

 

 

4.3.2. Tendência da Mortalidade por Suicídio Segundo Sexo e Meios 

Utilizados 

 

 

As tendências temporais segundo meios utilizados nos suicídios também foram 

avaliadas ajustando modelos lineares generalizados (regressão de Poisson), um modelo para o 

sexo masculino e outro para o feminino. 

As Figuras 16 e 17 apresentam os valores observados (representados por pontos) e 

ajustados (representados por retas) para as taxas de suicídios em homens e mulheres, 

respectivamente. A Tabela 10 apresenta, para o sexo masculino, as taxas anuais ajustadas 

segundo meios utilizados, a Variação Percentual Anual (VPA) dos períodos e o sentido da 
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tendência do período, identificado como crescimento (↑), queda (↓) ou estabilidade (−). A 

Tabela 11 apresenta os mesmos dados para o sexo feminino. 

Ambos os modelos apontaram para uma grande queda nas taxas de mortalidade por 

meios não especificados. Em homens, houve queda de -11,8% ao ano até 2006 (IC 95% -13,4 

: -10,1), aceleração nessa queda entre 2006 e 2013 (-25,4%, IC 95% -29,3 : -21,3) e 

estabilização a partir de então (7,6%, IC 95% -5,0 : 21,3). Em mulheres, as mesmas taxas 

tiveram quedas, com acelerações distintas: -12,5% ao ano entre 1996 e 2006 (IC 95% -15,1 : -

9,8); -9,3% entre 2006 e 2013 (IC 95% -15,0 : -3,5); e -35,9% entre 2013 e 2018 (IC 95% -

50,4 : -20,6). 

Considerando os demais meios, cada um apresentou um comportamento singular ao 

longo do tempo. Nos homens (Figura 16 e Tabela 10), o método mais frequente durante todo 

o período foi o enforcamento. As taxas de mortalidade por esse meio apresentaram queda 

entre 1996 e 2004 de -2,8% ao ano em média (IC 95% -4,7 : -1,0), seguidas de crescimento de 

9,0% ao ano até 2010 (IC 95% 6,8 : 11,3) e posterior estabilização ao final da série (-0,7, IC 

95% -2,3 : 0,8). 

A taxa de mortalidade por armas de fogo, importante meio para o suicídio masculino 

no início do período, teve queda média de -11,3% ao ano até 2001 (IC 95% -15,7 : -6,6), 

crescimento de 4,9% até 2006 (IC 95% 0,4 : 9,6) e, posteriormente, nova queda, até o fim da 

série, de -5,6% ao ano (IC 95% -7,4 : -3,7). 

As taxas de precipitação tiveram crescimento entre 1996 e 2008 (13,7% ao ano em 

média, IC 95% 10,4 : 17,0), uma estabilidade nos quatro anos seguintes (-4,0 , IC 95% -9,6 : 

1,8) e novo crescimento de 2012 a 2018 (10,8%, IC 95% 6,2 : 15,6). 
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Figura 16 - Taxa de mortalidade por suicídio segundo meios utilizados em homens e modelo 

ajustado. Município de São Paulo, 1996 a 2018. 

 

 

Figura 17 - Taxa de mortalidade por suicídio segundo meios utilizados em mulheres e 

modelo ajustado. Município de São Paulo, 1996 a 2018. 
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Tabela 10 - Tendências da taxa de mortalidade por suicídio em homens segundo meios utilizados. Município de São Paulo, 1996 a 2018. 

Meio utilizado 
Taxa 

anual 

Período 1 

VPA 

(IC 95%) 

T 
Taxa 

anual 

Período 2 

VPA 

(IC 95%) 

T 
Taxa 

anual 

Período 3 

VPA 

(IC 95%) 

T 
Taxa 

anual 

Envenenamento 1996 1996-2002  2002 2002-2018  2018    

 0,1 33,9*** ↑ 0,8 1,5 − 1,0    
    (23,9 : 45,7)     (0,0 : 3,0)           

Enforcamento 1996 1996-2004  2004 2004-2010  2010 2010-2018  2018 

 3,5 -2,8** ↓ 2,8 9,0*** ↑ 4,7 -0,7 − 4,4 

    (-4,7 : -1,0)     (6,8 : 11,3)     (-2,3 : 0,8)     

Armas de fogo 1996 1996-2001  2001 2001-2006  2006 2006-2018  2018 

 2,1 -11,3*** ↓ 1,1 4,9* ↑ 1,4 -5,6*** ↓ 0,7 

    (-15,7 : -6,6)     (0,4 : 9,6)     (-7,4 : -3,7)     

Precipitação 1996 1996-2008  2008 2008-2012  2012 2012-2018  2018 

 0,2 13,7*** ↑ 1,2 -4,0 − 1,0 10,8*** ↑ 1,8 

    (10,4 : 17,0)     (-9,6 : 1,8)     (6,2 : 15,6)     

Outros 1996 1996-2013  2013 2013-2018  2018    

 0,3 6,9*** ↑ 0,9 -13,2*** ↓ 0,4    
    (4,9 : 8,9)     (-19,1 : -7,2)           

Não 

especificado 
1996 1996-2006   2006 2006-2013   2013 2013-2018   2018 

 3,9 -11,8*** ↓ 1,1 -25,4*** ↓ 0,1 7,6 − 0,2 

    (-13,4 : -10,1)     (-29,3 : -21,3)     (-5,0 : 21,3)     
* p-valor < 0,05. ** p-valor < 0,01. *** p-valor < 0,001. 

VPA: Variação Percentual Anual. IC 95%: Intervalo de Confiança de 95%. T: sentido da tendência. 
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Tabela 11 - Tendências da taxa de mortalidade por suicídio em mulheres segundo meios utilizados. Município de São Paulo, 1996 a 2018. 

Meio utilizado 
Taxa 

anual 

Período 1 

VPA 

(IC 95%) 

T 
Taxa 

anual 

Período 2 

VPA 

(IC 95%) 

T 
Taxa 

anual 

Período 3 

VPA 

(IC 95%) 

T 
Taxa 

anual 

Envenenamento 1996 1996-2007   2007 2007-2018   2018       

 0,1 16,4*** ↑ 0,7 -1,1 − 0,6    

    (12,2 : 21,0)     (-3,6 : 1,4)           

Enforcamento 1996 1996-2002   2002 2002-2018   2018       

 0,5 -5,6 − 0,4 6,1*** ↑ 0,9    

    (-11,0 : 0,4)     (4,3 : 7,9)           

Armas de fogo 1996 1996-2018   2018             

 0,2 -6,6*** ↓ 0,1       

    (-9,0 : -4,1)                 

Precipitação 1996 1996-2012   2012 2012-2018   2018       

 0,2 8,8*** ↑ 0,7 -2,2 − 0,6    

    (6,5 : 11,2)     (-7,0 : 2,7)           

Outros 1996 1996-2018   2018             

 0,3 -2,1* ↓ 0,2       

    (-3,8 : -0,4)                 

Não 

especificado 
1996 1996-2006   2006 2006-2013   2013 2013-2018   2018 

 1,3 -12,5*** ↓ 0,4 -9,3** ↓ 0,2 -35,9*** ↓ 0,0 

    (-15,1 : -9,8)     (-15,0 : -3,5)     (-50,4 : -20,6)     

* p-valor < 0,05. ** p-valor < 0,01. *** p-valor < 0,001. 

VPA: Variação Percentual Anual. IC 95%: Intervalo de Confiança de 95%. T: sentido da tendência. 

 

 



86 
 

 
 

As taxas de envenenamento e de outros meios específicos tiveram uma tendência 

inicial de crescimento: 33,9% em média até 2002 (IC 95% 23,9 : 45,7) e 6,9% até 2013 (IC 

95% 4,9 : 8,9), respectivamente. Os envenenamentos seguiram estáveis de 2002 a 2018 

(1,5%, IC 95% 0,0 : 3,0), e os outros meios tiveram queda entre 2013 e 2018 (-13,2%, IC 

95% -19,1 : -7,2). 

Para as mulheres, nenhum meio utilizado para o suicídio teve inversão de tendência 

nas taxas do período; alguns meios tiveram períodos de estabilização (Figura 17 e Tabela 11). 

As taxas de mortalidade por enforcamento, envenenamento e precipitação tiveram períodos de 

crescimento, enquanto as de armas de fogo e outros meios especificados tiveram quedas. 

As taxas de enforcamento ficaram estáveis entre 1996 e 2002 (-5,6%, IC 95% -11,0 : 

0,4) e, desde então, passaram a subir 6,1% ao ano até 2018 (IC 95% 4,3 : 7,9). As taxas de 

envenenamento cresceram 16,4% ao ano até 2007 (IC 95% 12,2 : 21,0) e permaneceram 

estáveis no restante do período (-1,1%, IC 95% -3,6 : 1,4). As taxas de precipitação também 

cresceram, do início da série até 2012, em média 8,8% (IC 95% 6,5 : 11,2), estabilizando-se 

em seguida (-2,2%, IC 95% -7,0 : 2,7). 

As taxas de armas de fogo e outros meios tiveram queda constante entre 1996 e 2018. 

Suicídios por armas de fogo caíram em média -6,6% ao ano (IC 95% -9,0 : -4,1) e por outros 

meios, -2,1% (IC 95% -3,8 : -0,4). 

As Figuras 18 e 19 apresentam os gráficos construídos para a análise de resíduos dos 

modelos e indicam um ajuste razoável aos dados. A maior parte dos resíduos em função dos 

valores preditos encontra-se dispersa aleatoriamente em torno de zero para os dois modelos 

(Figuras 18a e 19a), com poucas observações fora do intervalo entre -2 e 2 (outliers). O 

mesmo comportamento é observado nos gráficos dos resíduos em função do tempo (Figuras 

18b e 19b). No modelo masculino, houve um prejuízo no ajuste das taxas por envenenamento, 

cujos resíduos concentraram outliers do modelo (7 pontos). Nos gráficos do tipo envelope, a 
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maioria dos pontos estava dentro das margens de confiança, indicando que a distribuição 

escolhida para a variável resposta foi adequada (Figuras 18c e 19c). 

O desvio do modelo para os homens foi de 153,7, com 116 graus de liberdade; para as 

mulheres, foi de 153,9, com 121 graus de liberdade. 

 

Figura 18 - Análise de resíduos do modelo ajustado por meios utilizados para o sexo 

masculino. 
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Figura 19 - Análise de resíduos do modelo ajustado por meios utilizados para o sexo 

feminino. 
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4.4. MODELOS DE IDADE-PERÍODO-COORTE (IPC) 

 

 

Os modelos de idade-período-coorte (IPC) têm a suposição de que não há interação 

entre idade e período e nem entre idade e coorte de nascimento. Como foi observado na 

Figura 9 e nas Figuras 12 e 13 (que apresentaram as taxas ajustadas ao longo do tempo 

segundo faixa etária para homens e mulheres, respectivamente), algumas interações entre as 

faixas etárias e tempo estiveram presentes em ambos os sexos e foram estatisticamente 

significativas. É fácil visualizar essas interações nas Figuras 12 e 13, considerando que linhas 

ajustadas concorrentes indicam a presença de interação entre faixa etária e tempo, ao passo 

que linhas paralelas indicam ausência de interação. 

Assim, no sexo masculino, pode-se observar que as linhas foram concorrentes para as 

diferentes faixas etárias, mas, nas faixas de 20 a 39 e de 40 a 59 anos, as linhas são paralelas. 

Isso aponta para a ausência de interação nessas idades (20 a 59 anos). Desse modo, duas 

análises foram realizadas separadamente, uma para adultos (20 a 59 anos) e outra para idosos 

(60 anos e mais). 

Da mesma forma, no sexo feminino, foram realizadas duas análises, uma para 

mulheres adultas, entre 20 e 59 anos (mesmo tendo sido observada alguma interação entre as 

faixas de 20 a 39 e de 40 a 59 após 2012), e outra para idosas. 

A faixa de 10 a 19 anos para ambos os sexos não foi considerada devido ao pequeno 

número de casos e à grande flutuação nas taxas.  

Para os modelos de idade-período-coorte, a idade e o tempo foram estratificados em 

faixas de 5 em 5 anos, resultando em 8 faixas etárias, 5 períodos e 12 coortes, nos modelos de 

adultos. Nos modelos de idosos, houve 3 faixas etárias, 5 períodos e 7 coortes. Para estimar o 

comportamento das curvas foi utilizado um recurso de suavização por meio de natural 
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splines. Os modelos com esse suavizador apresentaram melhor ajuste do que outros com 

variáveis indicadoras ou B-splines. 

A análise descritiva envolveu a construção de quatro tipos de gráfico: a) taxas em 

função da idade para cada período, b) taxas em função da idade para cada coorte, c) taxas em 

função do período para cada faixa etária e d) taxas em função da coorte para cada faixa etária. 

A Figura 20 apresenta cada um desses gráficos para homens adultos. De modo geral, à 

medida que a idade aumenta, as taxas apresentam um ligeiro decréscimo ao longo do tempo 

na maioria dos períodos (Figura 20a). As taxas apresentam queda do primeiro para o segundo 

período, seguido de aumento até o quarto período e posterior queda (Figura 20c). As taxas de 

coortes de nascimento não apresentam variações aparentes com o avanço da idade (Figura 

20b). As taxas por faixa etária da população mais velha (acima dos 45 anos) apresentam 

redução segundo as sucessivas coortes, o que não ocorre com as taxas em idades mais jovens 

(Figura 20d). 

 

Figura 20 - Análise descritiva dos efeitos de idade, período e coorte nas taxas de mortalidade 

por suicídio de homens de 20 a 59 anos. Município de São Paulo, 1996 a 2018. 
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A Tabela 12 mostra as estimativas dos modelos idade-período-coorte para a taxa de 

suicídio nas quatro análises realizadas (homens adultos, homens idosos, mulheres adultas e 

mulheres idosas). 

O modelo com idade e período foi o que melhor se ajustou aos dados de homens 

adultos. Isso significa que a variabilidade das taxas é explicada pela idade e pelo período e 

que esses efeitos já incorporaram o efeito de coorte. Dessa forma, as coortes não 

acrescentaram informações para explicar a taxa de mortalidade na presença da idade e do 

período. O desvio desse modelo esteve próximo do número de graus de liberdade, o que 

indica um bom ajuste. 

A Figura 21 apresenta as taxas ajustadas e suas bandas de confiança estimadas pelo 

modelo para a mortalidade em homens adultos em função da idade, para a coorte e o período 

de referência (1970 e 2000-2004, respectivamente). Apresenta também a razão de taxas ou 

risco relativo (rate ratio) e suas bandas de confiança para as coortes em relação à coorte de 

referência (1970) e para os períodos em relação ao período de referência (2000-2004). 

Houve um efeito significativo de idade: a taxa aumenta dos 20 aos 25 anos e decresce 

suavemente à medida que aumenta a idade até os 60 anos. 

Houve um efeito significativo para período: a taxa decresce do primeiro (1996-1999) 

para o segundo período (2000-2004), quando atinge seu menor valor, e passa a crescer até o 

quarto período (2010-2014) e depois volta a cair. Esses resultados são compatíveis com 

aqueles observados na análise de tendência. 

Não houve efeito de coorte de nascimento, apenas um efeito marginal indicando um 

decréscimo linear no risco de óbito à medida que as coortes avançam até o ano de 1960. Isso 

sugere que homens nascidos até 1960 tinham maior risco de óbito por suicídio na idade adulta 

do que homens nascidos nos anos seguintes. 
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Tabela 12 - Modelos para os efeitos de idade, período e coorte sobre a mortalidade por suicídio. Município de São Paulo, 1996 a 2018. 

Modelo¹ 

Homens, 20 a 59 anos   Homens, 60 a 74 anos 

gl Deviance 
gl 

teste² 

Deviance 

teste² 
p-valor³  gl Deviance 

gl 

teste² 

Deviance 

teste² 
p-valor³ 

Idade 35 89,9     12 24,5    

Idade-drift 34 88,6 1 1,4 0,245  11 18,1 1 6,4 0,011 

Idade-Coorte 31 81,2 3 7,3 0,062  8 12,0 3 6,1 0,105 

Idade-Período-Coorte 28 29,9 3 51,3 < 0,001  5 2,2 3 9,7 0,021 

Idade-Período 31 36,2 3 6,3 0,100  8 6,6 3 4,4 0,225 

Idade-drift 34 88,6 3 52,4 < 0,001   11 18,1 3 11,5 0,009 

Modelo¹ 

Mulheres, 20 a 59 anos  Mulheres, 60 a 74 anos 

gl Deviance 
gl 

teste² 

Deviance 

teste² 
p-valor³  gl Deviance 

gl 

teste² 

Deviance 

teste² 
p-valor³ 

Idade 35 63,1     12 12,5    

Idade-drift 34 61,6 1 1,5 0,214  11 12,3 1 0,1 0,732 

Idade-Coorte 31 47,4 3 14,1 0,003  9 11,5 2 0,8 0,664 

Idade-Período-Coorte 28 30,7 3 16,7 < 0,001  6 5,8 3 5,7 0,127 

Idade-Período 31 45,1 3 14,4 0,002  8 9,6 2 3,8 0,153 

Idade-drift 34 61,6 3 16,4 < 0,001   11 12,3 3 2,8 0,430 

gl: graus de liberdade 

¹ Modelos ordenados de modo que linhas adjacentes proporcionam testes entre os modelos. 

² Mudanças nos graus de liberdade e deviance residuais entre modelos (modelo da linha em relação ao modelo da linha anterior). 

³ P-valor do teste de razão de verossimilhanças que compara o modelo da linha em relação ao modelo da linha anterior. 
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Figura 21 - Modelo de idade, período e coorte das taxas de mortalidade por suicídio de 

homens de 20 a 59 anos. Município de São Paulo, 1996 a 2018. 

 

 

A Figura 22 apresenta os gráficos descritivos para homens idosos. Por haver poucas 

faixas etárias, não há destaques relevantes, apenas a queda das taxas do primeiro até o quarto 

período, quando passam a subir (Figura 22c). 

 

Figura 22 - Análise descritiva dos efeitos de idade, período e coorte nas taxas de mortalidade 

por suicídio de homens de 60 a 74 anos. Município de São Paulo, 1996 a 2018. 
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Assim como nos homens adultos, o modelo com idade e período foi o que melhor se 

ajustou aos dados dos homens idosos (Tabela 12). O desvio desse modelo esteve próximo do 

número de graus de liberdade, o que indica um bom ajuste. 

A Figura 23 apresenta as taxas ajustadas e suas bandas de confiança estimadas pelo 

modelo para a mortalidade em homens idosos em função da idade, para a coorte e o período 

de referência (1935 e 2010-2014, respectivamente). Apresenta também a rate ratio e suas 

bandas de confiança para as coortes em relação à coorte de referência (1935) e para os 

períodos em relação ao período de referência (2000-2004). 

 

Figura 23 - Modelo de idade, período e coorte das taxas de mortalidade por suicídio de 

homens de 60 a 74 anos. Município de São Paulo, 1996 a 2018. 

 

 

Houve um efeito significativo para período: a taxa decresce constantemente até o 

quarto período (2010-2014), quando atinge seu menor valor, e passa a crescer no quinto 

período. Esses resultados são compatíveis com aqueles observados na análise de tendência. 

Não houve efeito de coorte de nascimento. 
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A Figura 24 apresenta os gráficos descritivos para mulheres adultas. De modo geral, as 

taxas crescem dos 35 aos 45 anos na maioria dos períodos (Figura 24a). As taxas apresentam 

comportamentos variados nos primeiros períodos, mas a maioria cresce no quarto período e 

cai no último período (Figura 24c). Em geral, as taxas segundo coortes crescem com o avanço 

da idade dos 25 até os 45 anos (Figura 24b). A partir da coorte de 1970, as taxas específicas 

por idade passam a crescer, em geral, a cada nova coorte (Figura 24d). 

 

Figura 24 - Análise descritiva dos efeitos de idade, período e coorte nas taxas de mortalidade 

por suicídio de mulheres de 20 a 59 anos. Município de São Paulo, 1996 a 2018. 

 

 

A Tabela 12 mostra as estimativas dos modelos idade-período-coorte para a taxa de 

suicídio em mulheres adultas. O modelo completo (idade-período-coorte) foi o que melhor se 

ajustou aos dados. Isso significa que a variabilidade das taxas pode ser explicada pelos três 

componentes temporais. O desvio desse modelo esteve próximo do número de graus de 

liberdade, o que indica um bom ajuste. 

A Figura 25 apresenta as taxas ajustadas e suas bandas de confiança estimadas pelo 

modelo para a mortalidade em mulheres adultas em função da idade, para a coorte e o período 
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de referência (1970 e 2000-2004, respectivamente). Apresenta também a rate ratio e suas 

bandas de confiança para as coortes em relação à coorte de referência (1970) e para os 

períodos em relação ao período de referência (2000-2004). 

 

Figura 25 - Modelo de idade, período e coorte das taxas de mortalidade por suicídio de 

mulheres de 20 a 59 anos. Município de São Paulo, 1996 a 2018. 

 

 

Houve um efeito significativo de idade: a taxa cai suavemente dos 20 aos 30 anos, 

cresce com maior intensidade até os 45 anos e depois cai novamente até os 60 anos. 

Houve um efeito significativo para período: a taxa decresce do primeiro (1996-1999) 

para o segundo período (2000-2004), quando atinge seu menor valor, passa a crescer até o 

quarto período (2010-2014) e depois volta a cair. Esses resultados são compatíveis com 

aqueles observados na análise de tendência. 

Houve um efeito significativo para coorte de nascimento: as taxas tinham um 

crescimento modesto das primeiras coortes até 1960 e, a partir de então, caem 

significativamente, atingindo o menor risco em 1970. A partir de então, nas sucessivas 

coortes, há um crescimento linear no risco de óbito. Isso sugere que mulheres nascidas após 
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1970 têm maior risco de óbito por suicídio na idade adulta do que mulheres nascidas nos anos 

1970. 

A Figura 26 apresenta os gráficos descritivos para mulheres idosas. Por haver poucas 

faixas etárias, não há destaques relevantes nas taxas de mortalidade por suicídio. 

 

Figura 26 - Análise descritiva dos efeitos de idade, período e coorte nas taxas de mortalidade 

por suicídio de mulheres de 60 a 74 anos. Município de São Paulo, 1996 a 2018. 

 

 

Na análise entre modelos de idade-período-coorte (Tabela 12), o modelo apenas com a 

idade foi o que melhor se ajustou aos dados de mulheres idosas. Isso significa que nem 

coortes, nem períodos acrescentaram informações para explicar a taxa de mortalidade na 

presença da idade. 

A Figura 27 apresenta as taxas ajustadas e suas bandas de confiança estimadas pelo 

modelo para a mortalidade em mulheres idosas em função da idade, para a coorte e o período 

de referência (1935 e 2000-2004, respectivamente). Apresenta também a rate ratio e suas 

bandas de confiança para as coortes em relação à coorte de referência (1935) e para os 

períodos em relação ao período de referência (2000-2004). 
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Figura 27 - Modelo de idade, período e coorte das taxas de mortalidade por suicídio de 

mulheres de 60 a 74 anos. Município de São Paulo, 1996 a 2018. 

 

 

Não houve efeito significativo para coorte, nem para período. Apesar de não 

significativo, o risco de suicídio cai de modo linear do período 2000-2004 em diante, 

indicando compatibilidade com os resultados da análise de tendência. 
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5. DISCUSSÃO 

 

 

Neste estudo, identificaram-se maiores taxas de suicídio em homens e nas regiões 

Centro e Oeste do Município de São Paulo. O enforcamento foi o meio mais utilizado para o 

suicídio e houve tendência de crescimento no seu uso. Paralelamente, houve queda no uso de 

armas de fogo. As tendências das taxas de mortalidade por sexo e idade variaram segundo 

cada faixa etária, com tendência estável em crianças e adolescentes do sexo masculino, queda 

contínua em mulheres idosas e períodos de queda, crescimento e nova queda em homens 

adultos e mulheres adultas, crianças e adolescentes. Além disso, constatou-se, em mulheres, 

efeito da coorte de nascimento no suicídio em vida adulta, com crescimento linear no risco 

desse óbito nas gerações mais recentes. 

 

 

5.1. MORTALIDADE POR SUICÍDIO: DIFERENÇAS ENTRE SEXOS E 

REGIÕES 

 

 

A magnitude da mortalidade por suicídio na cidade de São Paulo guarda pequena 

diferença em relação ao restante do país. No período estudado, houve uma taxa de 

mortalidade padronizada por idade (TMPI) média de 5,2 óbitos (por 100 mil habitantes), 

sendo 8,5 em homens e 2,3 em mulheres. Brzozowski et al. (2010) encontraram uma taxa 

média brasileira, entre 1980 e 2005, de 4,1, sendo 6,5 em homens e 1,8 em mulheres. Martini 

et al. (2019) estimaram a TMPI de suicídio no Brasil, entre 2000 e 2016, em 4,8.  
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Portanto, a TMPI encontrada para a cidade é considerada média, segundo a 

classificação para taxas de suicídio de Diekstra e Gulbinat (1993) apud Marín-León e Barros 

(2003). Para uma classificação mundial desse tipo de óbito, esses autores consideraram taxas 

de mortalidade menores do que 5 óbitos por 100 mil habitantes como baixas; entre 5 e menos 

de 15 como médias; entre 15 e menos de 30 como altas; e de 30 ou mais como muito altas 

(essa classificação das taxas de suicídio apresentada nos anos 1990 pode estar defasada, 

especialmente ao considerarmos a tendência de queda do suicídio no mundo nas últimas 

décadas, mas não se identificou parâmetro mais atualizado para essas medidas comparativas). 

Sob essa classificação, o Brasil enquadrar-se-ia no grupo mais baixo de mortalidade 

por suicídio, enquanto a cidade de São Paulo estaria no grupo de suicídio médio por pequena 

margem. Contudo, a mortalidade por suicídio se comporta de maneira diferente segundo sexo 

e idade e também varia no tempo (na seção 5.3 serão discutidas as tendências temporais do 

suicídio). 

A diferença de óbitos por suicídio de homens em relação aos de mulheres no 

Município de São Paulo é semelhante ao observado no país. Encontramos neste estudo uma 

razão de taxas de mortalidade por suicídio entre sexos (masculino/feminino) de 3,7. No triênio 

2004 a 2006, a razão de taxas no Brasil foi de 3,8 (Lovisi et al, 2009). Para Martini et al. 

(2019), entre 2000 e 2016, a razão entre taxas no Brasil também foi de 3,8 e, no quinquênio 

entre 2011 e 2015, a razão entre taxas apurada pela Secretaria de Vigilância em Saúde do 

Ministério da Saúde foi de 3,6 (MS, 2017). Em outra análise baseada no Município de São 

Paulo (entre 1996 e 2009), a razão de taxas também foi de 3,7 (Bando et al., 2012a). 

Em estudo delineado entre 1997 e 2015 (período semelhante ao desenvolvido no atual 

trabalho), Rodrigues et al. (2019) constataram que as taxas médias de suicídio em homens 

foram maiores do que em mulheres nos quatro grupos etários pesquisados (15 a 29, 30 a 39, 
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40 a 59 e maior ou igual a 60 anos) em todos os 27 estados brasileiros e no Brasil como um 

todo. 

A maior ocorrência do óbito autoinfligido em homens do que em mulheres, 

independentemente da idade, é global (WHO, 2002, 2021; Nock et al., 2008; Hawton e 

Heeringen, 2009). Existem algumas possíveis explicações para o maior suicídio de homens 

em relação às mulheres. Segundo o relatório de prevenção ao suicídio da OMS, potenciais 

motivos para a diferença nessas taxas são: 

 

as questões de equidade de gênero, as diferenças nos métodos socialmente aceitos para 

lidar com estresse e conflito entre homens e mulheres, disponibilidade de e preferência 

por distintos meios para o suicídio, disponibilidade e padrões de consumo de álcool, e 

diferenças nas taxas de procura de cuidados para transtornos mentais entre homens e 

mulheres (WHO, 2014, p. 20). 

 

No Brasil, homens utilizam menos serviços de saúde. Há diferenças significativas 

entre gêneros – sempre com prejuízo na frequência para os homens – tanto no uso regular de 

serviços de saúde, quanto na realização de consulta médica recente (nos últimos 12 meses), 

independentemente da região (se urbana ou rural) e da faixa de idade (para pessoas acima de 

15 anos) (Pinheiro et al., 2002). 

A maior prevalência de mulheres em consultas médicas (nos 12 meses prévios ao 

questionamento) em relação a homens é significativa no Brasil e independe de estado de 

saúde, renda domiciliar e idade (Barata et al., 2007). 

O menor cuidado com a saúde em relação às mulheres pode levar homens a 

desenvolver fatores associados ao suicídio, como doenças degenerativas ou incapacitantes. 

Também dificulta o diagnóstico e pode agravar quadros relativos à saúde mental (como a 

depressão), que podem permanecer sem o devido tratamento por muito tempo. 

A escolha do método para o suicídio também é um diferenciador importante para o 

suicídio entres homens e mulheres e será discutida na seção 5.2.  
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Na distinção do suicídio entre gêneros, também não se pode desprezar fatores 

associados à cultura patriarcal e aos papeis hegemônicos de masculinidade e feminilidade 

impostos durante a socialização (Meneghel et al., 2012; Minayo et al., 2012b), sendo que 

homens costumam ter um comportamento mais impulsivo e agressivo e fazem mais uso 

abusivo de álcool. 

A influência do uso de álcool para a consecução do suicídio é bastante relevante. 

Gonçalves et al. (2018) constataram que 30,2% dos óbitos atestados como suicídios por 

procedimento criminal e com exame de concentração de álcool no sangue, entre 2011 e 2015 

na cidade de São Paulo, apresentaram alcoolemia positiva, havendo maior proporção, 

estatisticamente significativa, em homens (34,7%) do que em mulheres (17,1%). Não houve 

diferença entre sexos na concentração de álcool. A diferença entre homens e mulheres no 

consumo de álcool prévio ao suicídio foi semelhante à evidência anterior, proveniente de 

outro estudo transversal, sobre o Estado de São Paulo, no ano de 2005 (Ponce et al., 2008). 

Na população geral do Município de São Paulo, há diferenças no uso de álcool entre 

gêneros. A prevalência do uso abusivo de álcool na cidade é significativamente maior em 

homens do que em mulheres, segundo dados do Vigitel (inquérito telefônico da população 

adulta de todas as capitais de estados e Distrito Federal) apurados em 2012 e 2014, sendo de 

21,2% em homens e 8,1% em mulheres no último levantamento.7 Essa diferença no consumo 

abusivo de álcool entre sexos é comum ao conjunto de capitais de estados pesquisadas no 

Vigitel 2014; a prevalência em homens paulistanos, contudo, foi maior do que a prevalência 

na amostra geral (16,5% no conjunto de capitais), e a prevalência em mulheres paulistanas foi 

menor (9,4% no conjunto de capitais) (Malta et al., 2015). 

Outro levantamento sobre a prevalência de fatores de risco na cidade, o Inquérito de 

Saúde no Município de São Paulo (ISA-Capital) de 2015 indica risco nocivo ou dependência 

 
7 http://tabnet.saude.sp.gov.br/tabcgi.exe?tabnet/vigitel.def (acesso em 29 mar. 2022). 

http://tabnet.saude.sp.gov.br/tabcgi.exe?tabnet/vigitel.def
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do consumo de álcool em 14,7% dos homens e em 4,2% das mulheres, com diferença 

estatisticamente significativa entre ambos.8 

Observando a mortalidade proporcional do suicídio segundo sexo e variáveis como 

idade, raça/cor, estado civil e escolaridade, algumas diferenças destacam-se. 

A menor razão entre suicídios de homens e mulheres foi na faixa etária de 10 a 19 

anos de idade (2,0 óbitos em homens para cada óbito em mulher). Essa razão condiz com a 

encontrada para a mesma faixa etária no Brasil (2,1), entre 2000 e 2015 (Cicogna et al., 2019). 

Isso significa que, entre crianças e adolescentes, o suicídio tem menor diferença de gênero. Na 

faixa de 20 a 39 anos, essa razão foi de quatro para um, caindo para cerca de três para um nas 

faixas de 40 a 59 anos e 60 anos ou mais. 

A diferença de gênero também é relevante segundo raça/cor. Apesar da sobreposição 

masculina nos óbitos por suicídio ser padrão no mundo, há menor diferença entre os sexos em 

países asiáticos (WHO, 2002, 2021; Hawton e Heeringen, 2009). 

A classificação racial brasileira é única, derivada da história e da formação cultural 

brasileiras, e tem sido operacionalizada formalmente pelo IBGE como “raça/cor” (amarelos, 

brancos, indígenas, pardos e pretos) – categorias que não são imediatamente comparáveis à 

classificação racial de outras nações. Dito isso, identificou-se, na cidade de São Paulo, menor 

diferença entre sexos na população amarela, aquela descendente de pessoas oriundas de países 

do Leste Asiático (cerca de dois óbitos de homens para cada óbito de mulher). 

Importante frisar que o baixo número de óbitos em indígenas (apenas três em todo o 

período) deve-se provavelmente à proporção pequena dessa população residindo no 

Município de São Paulo. Essa população é associada com maior risco para suicídio em 

relação a não indígenas no Brasil (Souza e Orellana, 2012; MS, 2017) e no mundo (WHO, 

2002; Hawton e Heeringen, 2009). 

 
8 http://tabnet.saude.prefeitura.sp.gov.br/cgi/tabcgi.exe?secretarias/saude/TABNET/ISA15/FR.def (acesso em 29 

mar. 2022). 

http://tabnet.saude.prefeitura.sp.gov.br/cgi/tabcgi.exe?secretarias/saude/TABNET/ISA15/FR.def
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Também se destaca a diferença na razão de sexo entre pessoas negras (pretas e 

pardas), com mais de quatro suicídios masculinos para cada feminino, em relação à razão de 

pessoas brancas, cerca de três. Contudo, essas diferenças entre raça/cor seriam mais 

adequadamente avaliadas segundo razões de taxas. 

O fato de praticamente não haver diferença na quantidade de óbitos por suicídio entre 

sexos na condição de viuvez indica que esse estado civil pode ser importante variável 

associada ao suicídio, como relatado na literatura (WHO, 2002). Houve menor diferença entre 

os sexos também no nível mais alto de escolaridade (12 anos de estudos ou mais), indicando 

que talvez o nível socioeconômico (aqui aproximado pelo nível de escolaridade) tenha 

influência na mortalidade por suicídio, relação cujo sentido permanece controverso (Rehkopf 

e Buka, 2006). Entretanto, os dados de mortalidade proporcional deste trabalho não permitem 

afirmar que estado civil e escolaridade têm associação com a mortalidade por suicídio, mas 

apenas que a razão do suicídio entre homens e mulheres variou a depender de escolaridade e 

estado civil. 

A questão socioeconômica também pode ser um fator relacionado à diferença nas 

taxas de suicídio entre regiões da cidade de São Paulo. Considerando a primazia do ente 

municipal para a atenção primária de saúde e para os serviços psicossociais (segundo o 

arranjo tripartite do Sistema Único de Saúde brasileiro), este trabalho regionalizou os dados 

de acordo com a classificação institucional da prefeitura de São Paulo, isto é, nas seis regiões 

político-administrativas de saúde. Desse modo, o gestor municipal pode atuar de modo 

focalizado, identificando as regiões administrativas de saúde com maiores ou menores taxas 

de suicídio. 

A região compreendida pela Coordenadoria Regional de Saúde (CRS) do Centro foi a 

área com maiores taxas de suicídio, em geral e para ambos os sexos, enquanto que as menores 

taxas ocorreram nas CRS Sudeste e Sul. Segundo Bando et al. (2020), houve a formação de 
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um cluster de maiores taxas de suicídio nos distritos administrativos centrais do Município de 

São Paulo, em relação aos demais, e dois clusters de menor risco, formados por distritos das 

regiões Sudeste e Sul. A identificação dessas três aglomerações espaciais está em consonância 

com os achados descritivos do presente trabalho. 

A região do Centro de São Paulo possui maior renda per capita e menor 

vulnerabilidade à pobreza em relação à cidade como um todo (Duarte, 2016). A segunda 

região com maiores taxas de suicídio, a CRS Oeste, também goza de uma melhor condição 

socioeconômica. 

Segundo dados do Censo Demográfico de 2010 divulgados pela Secretaria Municipal 

de Saúde (SMS) de São Paulo9, estimou-se que 28,5% da população com 10 anos ou mais 

residente nas CRS Centro e Oeste possuíam rendimento nominal mensal com mais de cinco 

salários mínimos e que o rendimento nominal médio dessa população foi de R$ 3.846,24. Nas 

outras CRS, essa proporção populacional e o rendimento médio foram muito mais baixos: 

2,8% e R$ 1.054,47 (Leste), 8,4% e R$ 1.550,09 (Norte), 15,5% e R$ 2.323,73 (Sudeste) e 

6,7% e R$ 1.568,30 (Sul). No município como um todo foi de 11,2% e R$ 1.999,11. 

Outro fator relevante que pode estar associado a maiores taxas de suicídio na região 

central é o forte componente da imigração. Os oito distritos que formam a região Centro têm 

alta concentração de imigrantes, tanto das correntes migratórias históricas que São Paulo 

recebeu, quanto dos fluxos mais recentes. 

Se a proporção de imigrantes bolivianos, chineses ou coreanos na população do 

Município de São Paulo é menor do que 0,2%, em alguns distritos do Centro a proporção é 

muito maior: 3,3% dos residentes no Bom Retiro são bolivianos e 9,8%, sul-coreanos; 

chineses são 2,2% da população da Liberdade e 3,3% da população da Sé. A região Centro 

 
9https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/epidemiologia_e_informacao/geoprocessamento_e_in

formacoes_socioambientais/index.php?p=265358 (acesso em 6 abr. 2022). 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/epidemiologia_e_informacao/geoprocessamento_e_informacoes_socioambientais/index.php?p=265358
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/epidemiologia_e_informacao/geoprocessamento_e_informacoes_socioambientais/index.php?p=265358
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abriga mais da metade da população de imigrantes chineses da cidade e mais de dois terços da 

população de imigrantes coreanos (Duarte, 2016). 

A condição de imigrante é bastante associada ao suicídio (WHO, 2002, 2014), 

inclusive com evidências de associação na própria cidade de São Paulo: maior risco de 

suicídio em imigrantes em relação a nascidos no Brasil (Bando et al., 2012a) e de maiores 

taxas de suicídio em áreas com maior proporção de imigrantes (Bando et al., 2020). 

A região central destoa das outras regiões da cidade ao apresentar um padrão com 

mais suicídios por precipitação (33,8%) do que por enforcamento (23,9%). Trata-se de região 

bastante verticalizada (isto é, com poucas edificações térreas) e melhor servida por transporte 

metroferroviário do que outras regiões. A maior quantidade de edifícios e estações de trem e 

metrô são possíveis motivos para a maior frequência de precipitações, considerando que o 

acesso aos meios para retirar a própria vida é um fator que influencia a ocorrência dos 

suicídios (WHO, 2002, 2014; Hawton e Heeringen, 2009; Yip et al., 2012; Sinyor et al., 

2017). 

Importante ressaltar que, de modo geral, a completude dos dados utilizados neste 

trabalho foi boa. A maior concentração de informação ausente na variável “raça/cor” (10,0%) 

explica-se pela ausência desse dado em todos os óbitos dos anos de 1996 e 1997. 

Considerando apenas a incompletude dos anos seguintes, a proporção cai para 1,3%.  
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5.2. MEIOS UTILIZADOS NA MORTALIDADE POR SUICÍDIO: 

DISTRIBUIÇÃO E TENDÊNCIAS 

 

 

Alguns resultados se sobressaem nas análises sobre meios utilizados para o suicídio no 

Município de São Paulo. São eles: o uso do enforcamento como método principal, a 

diminuição no uso das armas de fogo, o crescimento da precipitação e a melhora no registro 

da especificação dos meios utilizados. 

No período deste estudo, 40,3% dos suicídios ocorreram por meio de enforcamento, o 

que corresponde a uma taxa de mortalidade de 2,1 óbitos (por 100 mil habitantes). Esse 

método parece ser o mais frequente para o suicídio no Brasil, independentemente da 

regionalização da ocorrência (municípios, estados ou país) e nos mais diversos períodos. 

A Tabela 13 demonstra alguns estudos que apresentam os meios utilizados no suicídio 

no Brasil e a proporção de óbitos decorrentes de enforcamento. Em todos eles, o 

enforcamento foi o método mais comum. 

Ainda que seja o meio mais comum também em São Paulo para ambos os sexos, o 

enforcamento ocorreu com frequências distintas entre homens (45,4% dos suicídios do 

período) e mulheres (24,1%), e sua tendência também variou segundo gênero. 

Em homens, o enforcamento foi o método mais utilizado, independentemente da 

idade, estado civil, escolaridade e raça/cor. Quanto às regiões do Município de São Paulo, 

apenas no Centro esse meio não foi o mais frequente para homens. 

Em mulheres, a distribuição é mais variada. O enforcamento foi mais comum nas 

faixas etárias mais jovens (10 e 39 anos), entre solteiras e casadas / em união estável, em não-

brancas, naquelas sem anos de estudo, de 1 a 3 anos e de 8 a 11 anos, bem como nas 

residentes das regiões Norte, Sudeste e Sul.  
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Tabela 13 - Estudos brasileiros selecionados que apresentam os meios utilizados no suicídio e 

proporção de suicídios por enforcamento. 

Local do estudo Regionalização Período 
Enforcamento 

(%) 
Referência 

Brasil País 2000 a 2017 61,0 
McDonald et al., 

2021 

Brasil País 2011 a 2015 61,9 MS, 2017 

Brasil País 1980 a 2006 47,2 Lovisi et al., 2009 

Bahia Estado 1996 a 2013 58,6 Carmo et al., 2018 

Paraná Estado 2009 a 2012 65,3 Rosa et al., 2017 

Pernambuco Estado 2006 a 2015 50,5 
Beringuel et al., 

2020 

Rio Grande do Sul Estado 1980 a 1999 62,5 
Meneghel et al., 

2004 

Sergipe Estado 2000 a 2015 54,7 Santos et al., 2018 

Cidades históricas de Minas 

Gerais 

Grupo de 

municípios 
1997 a 2011 49,0 

Simões et al., 

2015 

Regiões de Bragança 

Paulista e Adamantina (SP) 

Grupo de 

municípios 
2004 a 2008 62,5 

Baptista et al., 

2012 

Região de Jundiaí (SP) 
Grupo de 

municípios 
2004 a 2014 70,1 Cunha et al., 2016 

Santa Maria de Jetibá (ES) Município 2001 a 2007 57,1 
Macente et al., 

2009 

Campinas (SP) Município 1996 a 2001 34,0 
Marín-León e 

Barros, 2003 

Itabira (MG) Município 1996 a 2001 55,2 Souza et al., 2007 

Limeira (SP) Município 1998 a 2002 52,9 
Baptista e Borges, 

2005 

 

O perfil mais diversificado no enforcamento em mulheres pode ser compreendido 

também pela análise de tendência temporal dos meios para o suicídio entre gêneros. Em 

homens (Figura 16 e Tabela 10), é nítido o predomínio desse método, que cresceu, entre 2004 

e 2010, 9,0% ao ano (IC 95% 6,8 : 11,3), estabilizando-se nos últimos anos e atingindo uma 

taxa de mortalidade ajustada de 4,4 em 2018. Para efeito de comparação, a taxa de suicídio 

por precipitação, o segundo meio mais frequente no último ano do período, foi de 1,8. 

Em mulheres (Figura 17 e Tabela 11), as taxas de enforcamentos também cresceram 

com o tempo: de 2002 a 2018, 6,1% ao ano (IC 95% 4,3 : 7,9). Mas também cresceram as 

taxas de envenenamento e precipitação, sendo semelhante a participação dos três meios no 

suicídio feminino. 
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Entre os estudos referidos na Tabela 13, poucos avaliaram transformações temporais 

nos suicídios segundo meios de consecução. No Estado do Paraná, observaram aumento não 

significativo entre as taxas de enforcamento do período 2009-2012 em relação a 1996-2000 

(Rosa et al., 2017). Já no Estado de Pernambuco, foi identificada variação significativa no 

crescimento dos suicídios por enforcamento entre os decênios 1996-2005 e 2006-2015, mas 

apenas na população masculina (Beringuel et al., 2020). 

Um estudo pioneiro para o Brasil avaliou as tendências temporais específicas por 

método empreendido no suicídio e constatou que o enforcamento apresentou, entre 2000 e 

2017, as maiores taxas de suicídio entre todos os métodos, em ambos os sexos e em todas as 

faixas etárias pesquisadas (10 a 19, 20 a 39, 40 a 59 e 60 anos ou mais); o enforcamento 

também foi o único método que apresentou crescimento de sua taxa em todos os estados da 

federação (McDonald et al., 2021). 

Segundo alguns estudos internacionais, o enforcamento como meio para o suicídio 

está em ascensão. No Estado de Queensland, Austrália, as taxas de enforcamento cresceram, 

em ambos os sexos, entre 2000 e 2015 (Kõlves et al., 2018). No Japão, apesar da tendência de 

declínio nas taxas de suicídio, a participação do enforcamento nesse óbito tem crescido com o 

tempo (Dhungel et al., 2019). 

Importante registrar que o maior uso do enforcamento entre homens contribui para a 

distribuição diferenciada de óbitos por suicídio entre gêneros, haja vista que esse meio é mais 

letal e normalmente utilizado em casa, havendo menor possibilidade de acionamento de um 

serviço de urgência em curto período, quando comparado com tentativas de suicídio que 

ocorram em locais públicos. Além disso, diferentemente do que pode ser feito com armas de 

fogo, medicamentos, drogas, pesticidas e alguns locais passíveis de precipitação, esse é um 

método para o qual não é possível controlar o acesso – a disponibilidade desse meio é 

imediata (Hawton e Heeringen, 2009). Nesse sentido, o crescimento dos suicídios por 
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enforcamento passa a ser um relevante problema de saúde pública, que precisa ser 

endereçado. 

Como observado nas Tabelas 5 e 6, homens escolhem meios mais letais no ato suicida 

(armas de fogo, por exemplo), enquanto mulheres optam por meios menos letais 

(envenenamentos, por exemplo) (WHO, 2002; Hawton e Heeringen, 2009; Callanan e Davis, 

2012). Homens utilizaram armas de fogo no suicídio cerca de três vezes mais do que 

mulheres, ao passo que o envenenamento em mulheres foi mais do que o dobro em relação a 

homens. 

A distribuição dos óbitos por suicídio revelou maior uso de armas de fogo em homens 

de 10 a 19 anos e 60 anos ou mais, entre separados e divorciados e naqueles com maior 

escolaridade (12 anos ou mais). Nas mulheres, as armas de fogo foram o meio menos 

frequente para o suicídio, mas em crianças e adolescentes representou o dobro de óbitos das 

mulheres adultas e mais que o triplo das mulheres idosas. 

Apesar de ser o segundo meio mais utilizado em homens no período, as taxas de armas 

de fogo tiveram tendência de queda entre 1996 e 2018 (taxa ajustada de 2,1 em 1996 e de 0,7 

em 2018) – ao contrário das tendências de enforcamentos, envenenamentos e precipitações. 

Contudo, o aumento nas taxas por esses três meios deve ser observado com ressalvas, pois 

esse efeito pode ser decorrente da melhoria na qualidade da informação sobre os óbitos por 

suicídio, que tiveram expressiva queda nos meios indefinidos (óbitos cuja forma de 

perpetração não foi identificada na causa básica do óbito). Nesse sentido, as quedas 

observadas na mortalidade por armas de fogo são ainda mais expressivas, pois, mesmo com a 

melhora na notificação dos meios utilizados durante o período, o suicídio por armas de fogo 

declinou. A mesma avaliação corresponde ao suicídio de mulheres, cujas taxas de armas de 

fogo caíram em média -6,6% ao ano (IC 95% -9,0 : -4,1), mesmo com a expressiva redução 

nas taxas de suicídios por meios não especificados no período. 
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Desde dezembro de 2003, está em vigor a Lei nº 10.826/2003, conhecida como o 

Estatuto do Desarmamento (Brasil, 2003), política pública que pretendeu diminuir a 

circulação de armas de fogo na população brasileira. Na dimensão dos fatores sociais e 

ambientais associados ao suicídio, a limitação ao acesso aos meios para sua consecução é uma 

forma de controle bem-sucedida para a redução desses óbitos (WHO, 2002, 2014; Hawton e 

Heeringen, 2009; Yip et al., 2012; Sinyor et al., 2017). A maior regulamentação ao acesso de 

armas de fogo e as campanhas de recolhimento, decorrentes da mudança legislativa, podem 

ter contribuído com a consistente queda do suicídio por armas de fogo no período estudado, 

assim como sugerem as evidências internacionais. 

Nos Estados Unidos, país em que a maioria dos suicídios ocorre com o uso de armas 

de fogo, as diversas formas de regulamentação dessas armas costumam ser associadas a 

reduções nas taxas de suicídio (Brent e Bridge, 2003; Anestis e Anestis, 2015) – fenômeno 

observado também em outros países (Yip et al., 2012). Nem toda legislação sobre armas de 

fogo tem um impacto sobre a mortalidade por suicídio, mas algumas leis específicas podem 

ser efetivas na redução de suicídios (Kalesan et al., 2016). 

Soares e Scorzafave (2008) avaliaram o impacto da campanha de entrega de armas de 

fogo no Estado do Paraná, política estadual que antecedeu o Estatuto do Desarmamento, sobre 

as taxas de óbitos por esse meio (incluindo suicídio), mas não identificaram diferença entre as 

taxas do estado em relação àquelas de estados sem legislação específica. Essa conclusão, 

entretanto, baseia-se em um período muito curto de implementação daquela lei, apenas no 

primeiro semestre da campanha. 

A hipótese subjacente é que esse tipo de restrição aos meios do suicídio, por meio de 

leis sobre o controle de armas de fogo, precisaria de mais tempo para ser efetiva, tendo em 

vista a necessidade de implementação da legislação (a capacidade de colocá-la em prática), da 

regulamentação posterior de pontos omissos e, finalmente, da efetiva redução na 
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disponibilidade de armas na população. Como sugerem Kalesan et al. (2016), a queda na 

mortalidade seria um efeito no longo prazo e poderia levar anos para ocorrer. 

Ora, as tendências após 2004 registradas tanto nesse trabalho quanto em outras obras 

sobre o Brasil indicam queda efetiva na mortalidade por suicídio utilizando armas de fogo. 

Inclusive, a implantação da lei ocorreu em um momento de crescimento dos suicídios por 

armas de fogo nos homens em São Paulo (entre 2001 e 2006) e pode ter sido decisiva para a 

posterior reversão de tendência. 

Outras regiões apresentaram redução no uso de armas de fogo para a perpetração do 

suicídio, que pode estar associada à nova legislação. Em Pernambuco, houve redução 

significativa (p < 0,001) na proporção de suicídios utilizando armas de fogo entre os períodos 

de 1996-2005 e 2006-2015: caiu 58,6% em homens e 63,2% em mulheres (Beringuel et al., 

2020). Também significativa (p < 0,05) foi a queda nas taxas de suicídio por armas de fogo no 

Paraná entre os períodos de 1996-2000 e 2009-2012: variaram 58,9% em homens e 67,1% em 

mulheres (Rosa et al., 2017). 

No país como um todo houve queda significativa nas taxas de suicídio por arma de 

fogo em mulheres e homens. A taxa caiu de 2000 a 2011 em média -7,3% (IC 95% -8,4 : -6,2) 

ao ano e se estabilizou entre 2011 e 2017 em patamar baixo em mulheres. Em homens, a taxa 

caiu -6,4% (IC 95% -7,7 : -5,0) ao ano de 2002 a 2010 e -2,5% (IC 95% -4,1 : -0,1) de 2010 a 

2017, uma redução média menos intensa (McDonald et al., 2021). 

Malta et al. (2020) também constataram redução nas taxas de suicídio por armas de 

fogo no Brasil. Em 1990, a taxa era de 1,7 (IC 95% 1,4 : 2,3) e, em 2017, 0,7 (IC 95% 0,5 : 

1,1). Esse estudo, que visava avaliar tendência na mortalidade por armas de fogo em geral 

(homicídio, suicídio e acidentes) no Brasil, bem como a associação dos óbitos por esse meio 

com a posse e porte de armas (após o Estatuto do Desarmamento), identificou que unidades 
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da federação com maior recolhimento de armas reduziram suas taxas de mortalidade por 

armas de fogo. 

Portanto, parece plausível que a intensa queda no suicídio por armas de fogo em São 

Paulo esteja associada aos efeitos da mudança legislativa que ocorreu no país em dezembro de 

2003. Alterações no Estatuto do Desarmamento, visando flexibilizar os controles sobre a 

aquisição, posse e porte de armas de fogo, poderiam, no futuro, impactar as taxas por esse 

meio, aumentando o número de casos de suicídios. 

Uma preocupação decorrente da estratégia de restrição de métodos para o suicídio é a 

chamada substituição de meios, ou seja, indivíduos com a intenção de tirar a própria vida 

utilizariam outro meio que fosse acessível. No entanto, a literatura indica que a restrição de 

um método não leva à maior utilização de outros, assim como o surgimento de um novo meio 

para realização do suicídio não diminui substancialmente as taxas de meios antes utilizados 

(Yip et al., 2012). Além disso, a eficácia da estratégia de restrição de métodos a nível 

populacional é mais efetiva quando o meio é mais letal e corresponde a um número 

significativo de óbitos (Yip et al., 2012). 

Um ponto de alerta na análise de tendência por métodos no Município de São Paulo é 

a tendência de crescimento no uso da precipitação. As taxas ajustadas desse meio cresceram 

de 0,2 em 1996 para 1,8 em 2018 para homens e de 0,2 para 0,6 em mulheres. 

Em Natal, capital do Rio Grande do Norte, Nunes et al. (2019) sugerem que a 

instalação de uma ponte motivou o aumento na proporção de suicídios por precipitação do 

município. 

O uso da precipitação pode ser parcialmente evitado ao restringir o acesso a alguns 

locais, especialmente se o poder público identificar espaços como “hotspots” para o suicídio. 

Logo, a restrição a janelas e parapeitos de prédios públicos ou comerciais, a ampliação de 
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guarda-corpos de pontes e a instalação de portas de plataformas em estações de metrôs e trens 

podem ser medidas efetivas. 

Uma avaliação sobre a instalação de portas de plataformas na Coreia do Sul (Chung et 

al., 2016) demonstrou que essa estratégia é efetiva na redução de suicídios no metrô, sendo 

que barreiras mais altas foram mais efetivas do que aquelas com altura mais baixa. 

Ainda assim, não há como restringir o método quando perpetrado da própria 

residência (mesma dificuldade constatada no enforcamento), evento mais comum em centros 

urbanos com muitas moradias verticalizadas. Em São Paulo, a maior distribuição de suicídios 

por precipitação na faixa de maior escolaridade em ambos os sexos em relação às demais 

faixas pode estar vinculada às moradias: pessoas com maior escolaridade poderiam residir em 

edificações mais altas. 

Outro importante resultado dessa análise foi a identificação da melhoria na qualidade 

do dado sobre o meio utilizado no suicídio, que ocorreu independentemente do sexo. Em 

mulheres, as taxas de suicídio por meios não especificados caíram durante todo o período, 

com intensidades distintas. Em homens, a queda foi até 2013, momento a partir do qual essa 

taxa se estabilizou em um patamar baixo (0,2). 

Essa tendência poderia ser efeito de uma queda real em meios que são comumente 

classificados como não específicos. Entretanto, essa interpretação parece pouco realista, tendo 

em vista a magnitude dessas taxas no início da série. Parece mais pertinente que a mudança 

temporal nessas taxas seja efeito da melhor qualidade no registro do suicídio, cuja causa 

básica passou a especificar melhor qual meio foi utilizado no óbito. 

Assumindo essa suposição, taxas baixas de suicídio por métodos não específicos 

podem contribuir com melhor acuracidade das taxas por meios especificados, pois alguns 

óbitos estariam registrados na categoria de inespecíficos. 
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Reduções na tendência das taxas de suicídio por meios não especificados foram 

observadas para o Brasil em ambos os sexos (McDonald et al., 2021). No entanto, chama a 

atenção que a magnitude dessas taxas já era baixa no país em comparação com o que 

acontecia na cidade de São Paulo. Taxas ajustadas para o suicídio por meios não especificados 

no Brasil no ano 2000 foram de 0,1 em mulheres e de 0,4 em homens (McDonald et al., 

2021); em São Paulo no ano de 1996, foram de 1,3 em mulheres e 3,9 em homens. Uma 

elevada falta de especificação dos meios do suicídio já havia sido notada para o Estado do Rio 

de Janeiro em relação ao Brasil (Minayo et al., 2012a). 

Assim, sugere-se que avaliações sobre os meios utilizados para o suicídio, incluindo 

pesquisas futuras visando identificar fatores associados à mortalidade específica por algum 

método, deveriam levar em conta a proporção de suicídios por meios não especificados. Para 

a cidade de São Paulo, sugerimos que a partir de 2013 as taxas por meios não específicos 

foram suficientemente baixas, havendo menor influência de uma imprecisão na classificação 

dos meios utilizados e reduzindo potenciais vieses. 
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5.3. TENDÊNCIAS NA MORTALIDADE POR SUICÍDIO SEGUNDO 

SEXO E IDADE 

 

 

A América Latina é considerada uma região com menores taxas de suicídio, mas pode 

ser a única região do globo em que o suicídio está crescendo nas últimas duas décadas 

segundo a OMS (Figura 5) – ainda que Naghavi (2019) não tenha encontrado significância 

estatística no declínio das taxas dessa região entre 1990 e 2016. 

Discriminar essa tendência por idade e sexo é fundamental para identificação dos 

grupos sob mais risco na realidade local, tendo em vista que o fenômeno do suicídio no 

planeta pode ser bastante heterogêneo quanto à sua incidência em diferentes faixas etárias e 

sexo (WHO, 2002; Naghavi, 2019). Para facilitar a discussão sobre idade, consideraremos a 

faixa etária de 10 a 19 anos como crianças e adolescentes, as faixas de 20 a 39 e 40 a 59 anos 

como adultos e a faixa de 60 anos ou mais como idosos. 

Este estudo constatou para o suicídio de homens no Município de São Paulo: 

tendência estável em crianças e adolescentes; queda entre 1996 e 2002, crescimento nos dez 

anos seguintes e nova queda a partir de 2012 nos adultos; e queda consistente nos idosos até 

2012, ano a partir do qual a tendência se inverte, elevando a mortalidade por suicídio. 

Diferente quadro foi identificado nas mulheres do Município de São Paulo. Houve 

queda na mortalidade de crianças, adolescentes e adultas até 2008, seguida de um expressivo 

aumento nos quatro anos seguintes, e nova queda de 2012 a 2018. Já as mulheres idosas 

tiveram queda constante nas taxas de suicídio em todo o período. 

O modelo ajustado para o suicídio paulistano por sexo e idade apresentou, portanto, 

pontos de inflexão comuns na série histórica analisada: 2002 para homens adultos, 2008 para 
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mulheres (exceto idosas) e 2012 para homens adultos e idosos e para mulheres (exceto 

idosas). 

Sobre a mortalidade por suicídio no Brasil nas últimas quatro décadas, três estudos 

importantes analisaram as tendências das taxas segundo sexo e grupos etários, sendo que dois 

discriminam Brasil e os Estados da Federação (Brzozowski et al., 2010; Rodrigues et al., 

2019) e o terceiro compara o país com o Estado do Rio de Janeiro (Minayo et al., 2012a). 

Entre 1980 e 2005, as taxas de suicídio de homens no Brasil cresceram nas faixas 

etárias de 0 a 19 anos, 20 a 59 anos e 60 anos ou mais. A tendência no suicídio feminino 

brasileiro, em contrapartida, permaneceu estável para mulheres de 0 a 59 anos. Houve queda 

no suicídio de mulheres idosas (Brzozowski et al., 2010). 

Minayo et al. (2012a) registraram a mesma tendência de crescimento do suicídio 

masculino no Brasil, entre 1980 e 2006, tanto em homens com 60 anos de idade, quanto 

naqueles com menos de 60 anos. Já nas mulheres, a mesma tendência nacional de queda no 

suicídio de idosas foi identificada, porém houve crescimento em mulheres com menos de 60 

anos. 

Em uma avaliação mais recente (do período de 1997 a 2015), as taxas de suicídio em 

homens no Brasil continuaram aumentando nas faixas etárias de 15 a 29, 30 a 39 e 40 a 59 

anos. Já nos homens com 60 anos ou mais, tiveram um padrão estável. As taxas para mulheres 

nesse período, entretanto, apresentaram crescimento nos quatro grupos etários supracitados 

(Rodrigues et al., 2019). 

Portanto, notamos um padrão distinto do maior município brasileiro em relação ao 

país na mortalidade de homens em anos recentes. Enquanto a tendência do suicídio em 

homens no Brasil é de crescimento (exceto em idosos), no Município de São Paulo as crianças 

e adolescentes tiveram uma taxa com comportamento estável, e o crescimento no suicídio dos 

adultos – registrado entre 2002 e 2012, antecipado e seguido por tendências de queda nas 
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taxas – não foi intenso o suficiente: as taxas ajustadas ao final da série histórica são mais 

baixas do que no começo. A estabilidade nacional observada nas taxas de idosos pode ser 

compatível com o achado do presente estudo, na medida em que a queda no suicídio de idosos 

paulistanos, identificada de 1996 a 2012, está sendo mitigada pelo crescimento das taxas em 

anos recentes, a um incremento médio de 4,6% ao ano (IC 95% 0,8 : 8,5), maior do que o 

decréscimo médio de -2,8% (IC 95% -4,1 : -1,5). No fim da série, idosos retomaram a posição 

de grupo etário com maior risco para o suicídio. 

Como já discutido na seção 5.1, homens têm maior propensão ao suicídio do que 

mulheres. Contudo, a depender do momento do ciclo de vida, os fatores associados ao 

suicídio podem ser diferentes. 

Para os homens idosos, fatores como a separação, a viuvez, a perda de pessoas 

próximas, a aposentadoria, as perdas financeiras, o surgimento de doenças físicas e mentais, 

bem como limitações ou deficiências decorrentes dessas doenças ou da própria idade podem 

ocorrer com maior frequência. Sob uma perspectiva de gênero, esses eventos podem ter como 

consequência o suicídio para homens idosos. 

No Brasil, homens – e homens idosos em particular – cresceram, foram educados e 

socializados sob um padrão de masculinidade hegemônica, que pode ser definido como a 

capacidade para cumprir papéis de liderança e provimento para a família (e, com isso, 

submeter mulheres e crianças da família), poder utilizar a força e resolver conflitos por meios 

agressivos, manter e defender sua honra, expor-se a riscos e à autoagressão; esse padrão de 

atitudes e concepções leva a um descuido de sua saúde, a negação de riscos e a tendência de 

não buscar apoio quando de uma enfermidade (Minayo et al., 2012b). 

Com o avançar da idade, surgem tanto a incapacidade dos homens em cumprir com os 

papéis esperados pelos preceitos da cultura de masculinidade hegemônica, fortemente ligados 

ao trabalho (que garante provimento e status), quanto as limitações na autonomia e o aumento 
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da dependência (eventos para os quais homens não foram preparados e os compreendem 

como uma forma de desonra); esses elementos foram observados em autópsias psicossociais 

com familiares de idosos que se suicidaram em municípios brasileiros com elevadas taxas de 

mortalidade por suicídio (Minayo et al., 2012b). 

A recente crise econômica brasileira que se iniciou em meados da década de 2010 

pode também ser fator de elevação da taxa de suicídios, em especial na população idosa 

masculina, pois são aqueles que dependem mais de aposentadorias, as quais passam a ter 

perda real de valor em uma crise inflacionária. Uma economia deficitária ou com baixo 

crescimento também traz restrições a essa população ao gerar mais demissões, diminuir a 

oferta de emprego e aumentar a falência de empresas. Nesse contexto, pessoas idosas têm 

menor capacidade de se colocar no mercado de trabalho em relação às mais jovens. A 

restrição econômica também impacta negativamente o desempenho das políticas públicas de 

saúde. 

Há estudos sobre o efeito de políticas de austeridade para o enfrentamento de crises 

econômicas no aumento de taxas de suicídios. Contudo, não foram encontradas evidências 

desse fenômeno na região Sudeste do Brasil, somente em outras regiões brasileiras (Machado 

et al., 2019). 

Considerando ser a única faixa etária com taxas de suicídio em ascensão nos anos mais 

recentes (de 2012 a 2018), a população de homens idosos deve ser alvo de atenção 

diferenciada dos serviços de saúde no Município de São Paulo, visando à prevenção do 

suicídio e ao retorno à tendência de queda nesses óbitos, observada nas décadas de 1990 e 

2000. 

Quanto ao suicídio dos homens adultos, cujas tendências nas taxas comportaram-se de 

modo semelhante nas duas faixas estudadas, mas com maior predomínio de suicídios entre 

adultos jovens (20 a 39 anos), houve uma preocupante elevação no período de 10 anos (entre 
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2002 e 2012). No âmbito deste estudo ecológico, não há elementos que subsidiem motivações 

para o crescimento observado nas taxas, mas alguns fatores associados ao suicídio podem ter 

se alterado na municipalidade de São Paulo, por exemplo o consumo de álcool. 

Em uma análise de tendência do consumo abusivo de álcool segundo o monitoramento 

anual do Vigitel (entre 2006 e 2013), foi observado um aumento desse fator de risco entre os 

homens de 30 a 39 anos nas capitais estaduais (Munhoz et al., 2017). Houve aumento também 

entre os idosos, mas o uso de álcool talvez seja um fator que contribua com o suicídio de 

formas diferenciadas segundo idade. Indivíduos mais jovens tiveram maior propensão ao 

consumo de álcool prévio ao ato suicida na cidade de São Paulo (Gonçalves et al., 2018). 

Retomando a comparação com a tendência do suicídio nacional, as taxas em mulheres 

paulistanas também se comportaram de modo diverso. Se no Brasil de anos recentes a 

mortalidade por suicídio em mulheres cresce para todas as idades, no Município de São Paulo 

ela tende a cair para mulheres idosas (constantemente) e de 10 a 19 e 40 a 59 anos (no 

conjunto dos efeitos). Nessas duas faixas, o crescimento no suicídio entre 2008 e 2012 (de 

8,7% ao ano, IC 95% 5,3 : 12,3) não resultou em taxas ajustadas mais altas ao final do 

período em relação ao início. Diferentemente, nas mulheres adultas jovens (20 a 39 anos), o 

mesmo salto nas taxas elevou a mortalidade para um patamar acima do registrado no início da 

série, tornado essa faixa etária aquela com maior risco para suicídio nos anos recentes. 

O delineamento deste trabalho não permite discorrer sobre possíveis motivações para a 

elevação da mortalidade por suicídio em mulheres no período de quatro anos, se não elencar 

algumas hipóteses para esse efeito temporal. O período coincide com um ciclo eleitoral 

municipal, portanto, pode ser efeito de alterações nos serviços ou políticas de saúde mental 

municipal, tendo em vista que mulheres utilizam mais os serviços de saúde do que homens 

(Pinheiro et al., 2002; Barata et al., 2007). 
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No Plano Municipal de Saúde da época (PMS 2010-2013), o suicídio sequer é citado. 

As estratégias para efetivar a atenção integral em saúde mental são focadas na ampliação da 

cobertura de Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), por meio de novas unidades, assim 

como a criação de novas residências terapêuticas e leitos psiquiátricos em hospitais gerais. 

Nesse planejamento, a única estratégia de atuação para os problemas de saúde mental 

relacionados ao desfecho do suicídio é a meta de implementar uma rede de cuidados para 

questões de uso abusivo de álcool e outras drogas, que não existia até então (SMS-SP, 2010). 

Fatores socioeconômicos também podem ter se alterado nesse período, em especial 

aqueles que atingem mais as mulheres. Por exemplo, a proporção de divórcios, que têm 

aumentado no Brasil com o tempo, associa-se positivamente ao suicídio apenas no caso das 

mulheres (Machado et al., 2015). 

Importante destacar que não houve alteração na tendência declinante das taxas de 

suicídio em mulheres idosas (-1,1% ao ano, IC 95% -2,1 : -0,1) nos 23 anos, ao contrário do 

que ocorreu com homens idosos a partir de 2012. Um estudo sobre a tendência do suicídio 

especificamente em idosos no Brasil constatou crescimentos nas taxas de idosos homens e 

mulheres entre 2000 e 2014, com maior inclinação na curva masculina (Santos et al., 2017). 

A diferença encontrada em São Paulo pode estar associada a distintos comportamentos 

de gênero, em especial aos relacionados com o cuidado da própria saúde, ao isolamento e à 

solidão. Segundo Minayo et al., 

 

as mulheres idosas não só morrem menos por violência ou autoviolência que os 

homens, como cuidam mais da saúde e da sociabilidade. Pois, mesmo na velhice, elas 

costumam dar continuidade a suas funções de cuidadoras, a exercer atividades 

domésticas e a ter uma relação mais próxima e comunicativa com os familiares e com 

a comunidade vicinal. E, quando adoecem, procuram mais frequentemente o auxílio 

médico, além de, culturalmente, resistirem mais ao sofrimento e à dor (2012b, p. 

2.672). 

 

No Município de São Paulo, mulheres idosas têm 55% mais chance de usar serviços 

de saúde do que homens idosos (Louvison et al., 2008). 
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Quanto a crianças e adolescentes, podemos destacar um cenário mais positivo em 

relação ao país para os meninos. Se na cidade de São Paulo o suicídio permanece estável, no 

país as taxas em meninos da mesma faixa etária enfrentam crescimento, segundo autores 

distintos: entre 1997 e 2016, crescimento de 2,3% ao ano (Fernandes et al., 2020) e, entre 

2000 e 2015, crescimento de 0,04 óbito ao ano (Cicogna et al., 2019). 

Em meninas, o conjunto de efeitos identificado no Município de São Paulo 

(crescimento, queda, crescimento) praticamente não alterou a magnitude do suicídio nessa 

faixa etária (Figura 13). No entanto, a queda nas taxas entre 1996 e 2008 foi mais acentuada (-

4,2% em média, IC 95% -6,9 : -1,4) do que a queda entre 2012 e 2018 (-1,1% em média, IC 

95% -2,1 : -0,1), o que deveria ser um ponto de alerta para monitoramento futuro dessa 

tendência. No Brasil, essa faixa etária apresenta estabilidade na mortalidade por suicídio 

(Fernandes et al., 2020; Cicogna et al., 2019). As estimativas nessa faixa etária devem ser 

observadas com cautela por conta do baixo número de eventos a cada ano, especialmente nas 

idades entre 10 e 14 anos. 

A diferença no padrão temporal do suicídio da maior cidade do país em relação às 

taxas nacionais não surpreende. A heterogeneidade de tendências para o suicídio é uma 

realidade em um país continental como o Brasil, cujas desigualdades sociais e econômicas 

expressam-se regional e municipalmente, e que conta com ampla diversidade cultural e 

religiosa. A comparação entre estados fornecida por Rodrigues et al. (2019) permite atestar 

essa heterogeneidade de tendências, mas outros trabalhos recentes, tratando de regiões 

específicas, comprovam esse comportamento distinto. 

No Estado da Bahia, os suicídios cresceram entre 1996 e 2013, tanto em homens 

(11,8% ao ano), quanto em mulheres (9,8%) (Carmo et al., 2018). No Estado de Sergipe, os 

suicídios de homens cresceram (6,7%), mas nas mulheres observou-se estabilidade, entre 

2000 e 2015 (Santos et al., 2018). No Estado de Pernambuco entre 1996 e 2015, os suicídios 
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de homens declinaram (-23,8% no período) e de mulheres permaneceram estáveis (Beringuel 

et al., 2020). No Estado do Rio Grande do Norte, homens tiveram ascensão na mortalidade 

por suicídio apenas nos primeiros anos da série estudada (entre 2000 e 2003, com incremento 

anual de 15,3%), seguido de estabilidade nas taxas até 2015; mulheres não tiveram alteração 

na tendência (Santos et al., 2020). 

Considerando a referida heterogeneidade, o conhecimento da tendência das taxas 

locais por sexo e idade é um elemento que melhor contribui para a elaboração das estratégias 

preventivas para o enfrentamento do suicídio, pois são baseadas em um perfil epidemiológico 

de nível local. 

Encontramos na literatura mais análises de tendência do suicídio segundo estados da 

federação, carecendo de estudos mais recentes que analisem o comportamento temporal do 

suicídio em capitais ou grandes cidades. Apesar de ter outro objetivo, o trabalho de Ceccon et 

al. (2014) analisa a tendência geral do suicídio em capitais selecionadas entre 2002 e 2010 e 

não identifica variação temporal nesse óbito em Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Rio de 

Janeiro e Salvador; apenas crescimento nas taxas de São Paulo. 

O Município São Paulo apresenta-se como uma exceção na avaliação de tendência do 

suicídio. Com o presente trabalho, segue com uma cobertura bastante atualizada das 

tendências do suicídio entre seus residentes (Mello-Jorge, 1981; Gawryszewski e Mello-

Jorge, 2000; Bando et al., 2012a). 

Recentemente, uma análise de tendência secular do suicídio paulistano foi 

desenvolvida, em um esforço de analisar o comportamento desses óbitos desde a primeira 

década do século XX até a contemporaneidade (Bando et al., 2021). Empreitadas desse tipo 

são raras em países em desenvolvimento, nos quais os dados para períodos mais antigos são 

escassos. O trabalho demonstrou que a magnitude dos suicídios no Município de São Paulo 

era muito maior em décadas anteriores, em ambos os sexos e na maioria das faixas etárias. 
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Entretanto, uma série muito longa, cujos dados possuem comportamentos muito divergentes 

em diferentes períodos, pode deixar de identificar tendências em menores espaços de tempo. 

Por exemplo, não foram encontradas inversões de tendência temporal nas últimas duas 

décadas, contrariando os achados do presente estudo e de evidências de trabalhos anteriores 

sobre a cidade (Bando et al., 2012a). 

Considerar a análise de tendência por idade e tempo calendário é essencial para a 

identificação dos grupos etários mais afetados pelo suicídio e pode contribuir com a criação 

de estratégias de prevenção focalizadas contra esse óbito evitável, sendo tais estudos 

frequentes e debatidos na literatura. Contudo, outra forma de variação temporal poderia estar 

influenciando as tendências da mortalidade por suicídio, a coorte de nascimento. 
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5.4. EFEITOS DE IDADE, PERÍODO E COORTE DE NASCIMENTO 

(IPC) NA MORTALIDADE POR SUICÍDIO 

 

 

Este trabalho buscou identificar se existe um efeito de geração na mortalidade por 

suicídio no Município de São Paulo, isto é, se coortes de nascimento diferentes possuíam 

risco diferenciado para esse tipo de óbito, tanto em homens, quanto em mulheres. 

As análises de idade-período-coorte identificaram o mesmo efeito de período 

observado nos modelos de tendência por meio de regressão de Poisson. Os primeiros anos da 

década de 2000 trouxeram as taxas de suicídio para patamares mais baixos, com maior 

intensidade em homens do que em mulheres. Naqueles, o risco de suicídio passou a ser 

relativamente mais alto a partir de 2005. Nestas, houve maior risco apenas no quinquênio 

entre 2010 e 2014. O risco para homens idosos, em especial, era mais elevado antes de 2010 e 

depois de 2014. 

Os efeitos estimados de idade foram diferentes entre gêneros. Enquanto homens 

tiveram uma alteração modesta nas taxas, sendo identificado um leve declínio com o avanço 

da idade, nas mulheres as taxas sugerem crescimento no suicídio entre 35 e 49 anos, seguido 

de queda. 

Quanto aos efeitos estimados de coorte de nascimento (para o suicídio de adultos, 

pessoas de 20 a 59 anos), houve bastante diferença entre gêneros. O efeito marginal de maior 

risco de suicídio nas coortes de homens mais antigas (anteriores à 1960) pode ser explicado 

pelo argumento de Minayo et al. (2012b), de que homens que hoje são idosos viveram e se 

socializaram em uma cultura com valores mais patriarcais. Isso se expressa em atitudes mais 

agressivas, em maior exposição a riscos e em menor busca de cuidado – fatores que implicam 

vulnerabilidade dessa população ao suicídio. Ainda que os valores do patriarcado sejam 
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predominantes até hoje, em décadas mais recentes os padrões de masculinidade e feminilidade 

vêm se alterando devido a lutas pela igualdade de gênero, rompendo com o que antes eram 

consideradas práticas hegemônicas. 

Não parece, entretanto, ser o efeito de coorte que explica as maiores diferenças 

temporais para o suicídio de homens na cidade de São Paulo – o modelo com melhor ajuste 

não incorpora coortes de nascimento. Ao contrário do que ocorreu com o suicídio em 

mulheres, no qual foi identificado efeito de coorte de nascimento. 

As taxas de suicídio em mulheres tiveram um crescimento modesto nas primeiras 

coortes estudadas até 1960. O risco então caiu e chegou ao patamar mais baixo em 1970. A 

partir daí, nas sucessivas coortes, foi constatado um crescimento linear no risco de óbito por 

suicídio em adultas, ou seja, uma tendência de maior risco segundo coortes a partir de 1970. O 

risco foi estatisticamente significativo a partir das coortes de 1985 (em relação à coorte de 

1970). Portanto, o modelo sugere que mulheres nascidas após os anos 1970 têm maior risco 

de cometer suicídio na idade adulta do que mulheres nascidas em 1970. 

Estudos que buscam avaliar os efeitos independentes de coorte de nascimento no óbito 

por suicídio são frequentes na literatura internacional, mas não no Brasil. Na população 

brasileira, a única análise identificada que trata desses efeitos temporais sobre o suicídio 

avaliou o Estado do Rio de Janeiro entre 1979 e 1998 (Rodrigues e Werneck, 2005). 

Os resultados desse estudo descritivo indicam crescimento contínuo nas taxas 

específicas por idade, especialmente em homens; tendência de queda no suicídio entre 1979 e 

1992 para homens e mulheres, com posterior crescimento a partir de então; e menores taxas 

de suicídio em coortes mais recentes em relação às mais antigas, em ambos os sexos. Ou seja, 

no Estado do Rio de Janeiro as novas gerações (até aquele momento) estariam mais 

protegidas do suicídio, diferentemente do que ocorre com mulheres na cidade de São Paulo. 
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Influências independentes da coorte de nascimento no suicídio foram identificadas em 

diversos países. Nos Estados Unidos, as taxas de suicídio vêm crescendo entre coortes de 

nascimento desde a geração conhecida como “baby boomer” (pessoas que nasceram após a 

Segunda Guerra, entre 1945 e 1964) até as gerações mais recentes, com padrão mais 

acentuado em homens do que em mulheres (Phillips, 2014). 

Esse padrão norte-americano, no entanto, muda de figura quando a análise de idade-

período-coorte avalia também grupos raciais: em pessoas negras de ambos os sexos, os efeitos 

de coorte existem e seguem uma tendência de queda contínua no risco, diferentemente dos 

efeitos em pessoas brancas, que registraram maior risco de suicídio nas coortes nascidas entre 

1940 e 1964 (Wang et at., 2016). 

Um estudo que compreende mais de um século de coortes de nascimento na Rússia 

aponta quedas contínuas no risco relativo de suicídio segundo coortes, em homens e 

mulheres, a partir dos nascidos em 1936 e 1921, respectivamente (Jukkala et al., 2017). O 

efeito contínuo de menores razões de taxas em sucessivas coortes foi acompanhado de um 

efeito praticamente constante de maior risco relativo entre os períodos, sugerindo que eventos 

sociais específicos no tempo tenham afetado a mortalidade por suicídio como um todo na 

Rússia, independentemente das gerações. 

Já na Coreia do Sul e no Japão, as razões de taxas entre coortes têm crescido para 

homens e mulheres, isto é, maior risco entre pessoas que nasceram mais recentemente (Kino 

et al., 2019). No Japão houve certa proteção ao suicídio na geração “baby boomer”, mas o 

risco passou a subir constantemente para homens nascidos após 1961 e mulheres nascidas 

após 1951; na Coreia do Sul, o risco relativo entre coortes cresceu linearmente em homens e 

mulheres segundo essa análise com dados de mortalidade dos anos 1986 a 2015 (Kino et al., 

2019). Maior risco em coortes mais recentes (após os anos 1940) também foi notado na 

Turquia para homens e mulheres (Doğan et al., 2019). 
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Os efeitos de coorte encontrados em São Paulo referem-se apenas a mulheres e não 

houve uma expressão tão clara de risco, em sucessivas coortes (apenas aquelas nascidas após 

1970 e, com significância estatística, apenas a partir de 1985), ao contrário do que ocorre nos 

Estados Unidos, Japão, Coreia do Sul e Turquia. 

Desde os anos 1980, o Brasil passou por algumas transformações sociais, políticas e 

econômicas importantes. A década de 1980 foi marcada tanto por uma alta crise inflacionária, 

que se arrastou até o início dos anos 1990, quanto pela abertura política, fim da ditadura 

militar e o retorno à democracia no país. Dos anos 1990 em diante, houve uma maior abertura 

econômica, com transformações importantes nas relações de trabalho, marcadas por maior 

flexibilidade nos vínculos, automação do trabalho e precarização de condições. Mudanças 

também foram observadas nas estruturas familiares, com o aumento dos divórcios, legalização 

de união homoafetiva, aumento da participação da mulher na renda familiar e outros 

fenômenos que competem com o esquema tradicional de família centrado no homem/pai 

provedor. 

Essas dimensões contextuais podem exercer influência diferenciada para mulheres de 

coortes mais recentes. Quanto às condições de trabalho, mulheres dessas gerações inseriram-

se no mundo do trabalho em um cenário de empregos mais informais e vínculos de trabalho 

mais precários. A diferença em relação aos homens da mesma geração é que muitas estão 

sujeitas à chamada dupla (às vezes, tripla) jornada de trabalho (Braga et al., 2019), na qual, 

além de exercer o trabalho remunerado, são responsáveis pelo trabalho doméstico (tanto as 

tarefas da casa, quanto o cuidado com os filhos) e, por vezes, conciliam ambos com uma 

atividade educacional. 

Sob uma perspectiva durkheimiana, podemos supor que a maior pressão dessa jornada 

exaustiva e a consequente falta de tempo na rotina das mulheres de gerações mais 

emancipadas poderiam levar a uma situação de solidão mais extrema, com o afrouxamento de 
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vínculos relacionais importantes e menor integração social, o que seria motivação para o 

suicídio cunhado como egoísta (Durkheim, 2011). 

Do ponto de vista da saúde mental, talvez mulheres de coortes mais jovens estejam 

mais sujeitas a transtornos psiquiátricos associados ao suicídio, como a depressão. Tanto no 

Brasil quanto na região Sudeste, mulheres têm maior prevalência de depressão do que homens 

(Munhoz et al., 2016). A prevalência ao longo da vida de transtornos de ansiedade e do 

humor, incluindo o transtorno depressivo maior, também é maior em mulheres do que em 

homens na população da Região Metropolitana de São Paulo. Além da diferença de gênero, 

há maior risco de transtornos do humor, em geral, e de depressão maior, em particular, 

associado a coortes mais recentes em relação às mais antigas, independentemente da idade de 

início do transtorno (Viana e Andrade, 2012). 

Contudo, para sairmos do campo das hipóteses, novos estudos devem ser 

desenvolvidos para o país e outras unidades subnacionais, visando observar se o efeito de 

coorte de nascimento no suicídio de mulheres é uma exclusividade de São Paulo ou se a 

geração de brasileiras nascidas depois dos anos 1970 vivencia maior risco. Também são 

necessárias análises sobre fatores associados ao suicídio que possam ter ligação com a questão 

geracional. 

Além disso, políticas públicas de enfrentamento ao suicídio pelo ente municipal de 

saúde podem ser adotadas. No mais recente Plano Municipal de Saúde (PMS 2022-2025), o 

suicídio permanece sem ações específicas para seu enfrentamento. Desta feita, o suicídio foi 

citado apenas no diagnóstico situacional da cidade, tendo suas taxas apresentadas na cidade de 

São Paulo em conjunto com os óbitos das outras causas externas. Não há ações específicas 

para lidar com fatores associados ao suicídio, tais como o transtorno depressivo maior ou o 

uso abusivo de álcool, mas há um objetivo de elaboração da linha de cuidado em saúde mental 

em todos os níveis de atenção, tanto por meio da atualização de documentos técnicos e 
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norteadores relativos à Atenção Básica, Especializada, Urgência e Emergência e Hospitalar, 

quanto pelo aumento da oferta de CAPS (novas unidades e ampliação de complexidade em 

unidades pré-existentes) (SMS-SP, [s.d.]). 

Entende-se que estratégias preventivas ao suicídio sejam imprescindíveis à elaboração 

da linha de cuidado em saúde mental municipal, reservando atenção especial para populações 

com maior risco de suicídio em São Paulo. 
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5.5. LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

 

Esta pesquisa enfrentou algumas limitações. O fato de o óbito por suicídio estar sujeito 

à maior subnotificação (podendo, por exemplo, ter sido notificado como acidente, causa 

indefinida, entre outros) pode influenciar na precisão e acurácia das taxas de mortalidade. 

Como observado na seção 1.2.6, diversos motivos podem contribuir para que um suicídio não 

seja registrado como tal. Usar como fonte dos dados de mortalidade a base do PRO-AIM 

visou diminuir esse viés, tendo em vista que a causa básica de óbito por causa externa é 

revista e qualificada por esse órgão municipal. 

Sobre a análise de tendência temporal dos meios utilizados, merece registro o fato de 

haver uma melhoria na notificação ao longo do tempo acerca do meio utilizado na consecução 

do suicídio. Sendo assim, efeitos de crescimento nas taxas de determinado meio nos primeiros 

anos da série podem ser apenas resultado da melhoria na especificação dos métodos, e não de 

uma alteração real na tendência. 

Quanto à análise de idade-período-coorte, independentemente da estratégia utilizada 

para contornar o problema de identificabilidade, cada método possui limitações e suposições. 

Assim, as estimativas encontradas devem ser observadas com cautela, considerando que 

existe colinearidade perfeita entre idade, período e coorte de nascimento. 

O pequeno número de períodos no tempo, resultante do agrupamento, também pode 

enfraquecer a validade das estimativas, pois as coortes mais recentes estimaram apenas efeitos 

em idades mais jovens, assim como as coortes mais antigas estimaram apenas efeitos em 

idades mais velhas. Além disso, números muito baixos de óbitos em algum quinquênio (em 

especial dos suicídios femininos, menos frequentes) podem diminuir a precisão das 

estimativas.  
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6. CONCLUSÕES 

 

 

• O suicídio no Município de São Paulo ocorreu mais em homens do que em mulheres, 

sendo identificada uma razão de taxas (masculino/feminino) de 3,7. 

• As regiões compreendidas pelas CRS Centro e Oeste apresentaram maiores taxas de 

suicídio em relação às demais; na região da CRS Sul, houve taxas mais baixas. 

• O enforcamento é o meio mais utilizado para o suicídio, e seu uso cresceu no período 

entre 1996 e 2018 em homens e mulheres. 

• Houve melhoria na qualidade dos dados de suicídio no tempo, com melhor 

identificação dos meios utilizados para esse óbito. A partir de 2013, os dados sobre 

meios utilizados são bastante precisos. 

• O uso de armas de fogo como meio para realização do suicídio teve queda 

significativa em homens e em mulheres, mesmo considerando o efeito da melhoria no 

registro do meio observado no período (fenômeno que eleva as taxas de mortalidade 

por meios específicos). 

• As tendências do suicídio por faixas etárias e sexo tiveram comportamentos distintos 

no tempo. Em homens, a ordem de faixas etárias com maiores riscos não se alterou, 

mas a magnitude dos suicídios caiu. Em mulheres, a ordem entre faixas etárias se 

alterou e a magnitude dos suicídios caiu exceto para mulheres de 20 a 39 anos. 

• As faixas etárias com maior risco para suicídio atualmente são homens idosos (60 anos 

de idade ou mais) e mulheres de 20 a 39 anos. 

• Os homens idosos são a única população com crescimento nas taxas de suicídio 

durante os anos mais recentes (2012 a 2018). Assim, deveriam ser alvo de atenção 
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diferenciada dos serviços de saúde, visando à prevenção de seu suicídio e ao retorno à 

tendência de queda observada nas décadas de 1990 e 2000. 

• Não houve efeito independente de coorte de nascimento sobre o suicídio em homens, 

mas houve em mulheres. No sexo feminino, foi constatado um crescimento linear no 

risco de suicídio na idade adulta nas coortes mais recentes. Mulheres nascidas após 

1970 têm maior risco de óbito por suicídio na idade adulta do que mulheres nascidas 

nos anos 1970. 

• Estratégias de prevenção ao suicídio são imprescindíveis à elaboração da linha de 

cuidado em saúde mental do Município de São Paulo e deveriam reservar atenção 

especial para populações com maior risco de suicídio na cidade. 

 

 

6.1. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Os dados deste trabalho apontam para uma queda, em geral, no suicídio de homens e 

de mulheres residentes no Município de São Paulo. Portanto, a maior cidade do país encontra-

se em uma situação relativamente melhor do que o Brasil, cujas taxas de óbitos por suicídio 

da população em geral vêm crescendo nos últimos anos. No entanto, algumas situações na 

cidade trazem preocupações. A inversão de tendência e crescimento nos suicídios de homens 

idosos nos últimos anos é uma delas. Outro dado que chama a atenção foi o aumento no risco 

de suicídio adulto feminino nas gerações mais recentes, isto é, em mulheres nascidas após os 

anos 1970. Recomenda-se futuras investigações para identificar quais fatores (sociais, 

econômicos, psiquiátricos ou outros) podem estar associados à questão geracional 

exclusivamente feminina e que impliquem em maior risco de suicídio nessas mulheres. 
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Por outro lado, a expressiva redução do suicídio por arma de fogo, tanto em homens, 

quanto em mulheres, é um importante resultado para a prevenção a esse óbito violento. 

Considerando que efeitos legislativos sobre o controle de armas seriam observados na 

mortalidade no longo prazo, a queda dos suicídios por esse meio letal parece associada à 

mudança na legislação brasileira de meados dos anos 2000. Nesse sentido, eventuais 

flexibilizações na aquisição, posse e porte de armas de fogo poderiam inverter a tendência de 

queda nas taxas de suicídio por esse meio letal e colaborar com um indesejado aumento nos 

suicídios. 

Por fim, esse trabalhou buscou contribuir com a epidemiologia do suicídio ao 

caracterizar a mortalidade por essa causa na cidade de São Paulo segundo fatores 

sociodemográficos e meios utilizados, ao analisar tendências temporais segundo sexo, idade e 

meio utilizado, bem como ao avaliar outro elemento temporal nesse tipo de óbito, a coorte de 

nascimento. Novas investigações, em outras regiões do país, são fundamentais para colocar 

em perspectiva os achados deste trabalho e também para criticá-los à luz de outras 

metodologias. O debate sobre a epidemiologia do suicídio no Brasil requer mais pesquisas, 

em especial por se tratar de um fenômeno que é reconhecido globalmente pela subnotificação 

e que está em crescimento no país. Afinal, o suicídio é um óbito evitável. Conhecer seus 

fatores associados, tendências e populações sob risco, ou seja, os resultados da produção do 

conhecimento epidemiológico, são os elementos basais para o enfrentamento desse agravo e 

para o adequado endereçamento por parte dos serviços de saúde. 
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