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INTRODUÇÃO 

O suicídio é um processo complexo compreendido como um contínuo, partindo da ideação suicida, 

passando ou não por tentativas de suicídio (TS), e podendo terminar com o suicídio consumado. (1) 

Sabe-se que diversas circunstâncias podem aumentar a probabilidade de um indivíduo atentar contra 

a própria vida. Estes fatores podem ser divididos em socioedemográficos (e.g., sexo masculino, pessoas 

mais jovens, orientação sexual não heterossexual), fatores psicossociais  (e.g., abusos físico ou sexual, perda 

dos pais na infância, isolamento social, desemprego, ansiedade baixa autoestima, acontecimentos 

estressantes) e transtornos mentais (e.g., transtornos psicopatológicos, histórico familiar de doenças 

mentais, comorbidades psiquiátricas, tentativas de suicídio pregressas). (1) 

Ainda assim, muito se discute sobre a presença de fatores consistentes como preditores de risco para 

suicídio (2) (3). Embora a presença de pensamentos de morte não seja fator necessário para que ocorra uma 

TS, estudos mais amplos evidenciam que cerca de 10% das pessoas que relataram ideações suicidas haviam 

de fato tentado suicídio, contrastando com apenas 1,6% das pessoas que tentaram suicídio na ausência de 

relatos de ideação (4). 

Em serviços de emergência psiquiátrica, é de extrema importância, ao se admitir pacientes com 

grave ideação suicida ou pacientes sobreviventes de tentativas de suicídio estabilizados, que o psiquiatra 

realize um acesso acerca  de fatores de risco e fatores protetivos dos pacientes, como uma maneira de prever 

a probabilidade de uma nova TS (5).  

Neste sentido, é de importância o conhecimento a respeito da presença de transtornos 

psicopatológicos, dentre os quais destacam-se o transtorno de ansiedade generalizada e a depressão, tanto 

pela sua elevada prevalência - estimada em cerca de 8% para depressão e 14,3% para ansiedade - quanto 

pela sua íntima associação com tentativas de suicídio (6) (7). Ainda, um dos mais amplos estudos sobre 
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suicídio, englobando mais de 15.000 pacientes em mais de 40 anos, demonstrou que em 97% dos casos 

caberia um diagnóstico de transtorno mental à época do ato (8). 

OBJETIVOS 

 Dado o contexto exposto, é de suma importância que se possa levantar dados acerca da presença de 

transtornos psicopatológicos, em especial ansiedade e depressão, em pacientes com tentativa de suicídio 

recente, tanto para uma análise retrospectiva, relacionada à presença de fatores de risco, quanto para uma 

análise prospectiva para que se possa minorar a recorrência de novas TS.  

MÉTODOS 

O estudo proposto faz parte do projeto denominado “Avaliação de expressões faciais em pessoas 

que cometeram tentativa de suicídio e sua relação com uso de substâncias psicoativas”, e que já consta 

aprovado pelo CEP da UNICAMP (CAAE:16554819.5.0000.5404; parecer de aprovação número 

3.850.797. 

Para os pacientes que aceitaram participar da pesquisa foi realizado levantamento de dados contidos 

em entrevista estruturada - que já é aplicada àqueles admitidos em decorrência de tentativas de suicídio 

pela Equipe de Psiquiatria da Unidade de Emergência Referenciada (UER) do Hospital de Clínicas da 

Universidade Estadual de Campinas (HC Unicamp) - adotada como protocolo padrão neste serviço e 

anexada aos prontuários dos respectivos pacientes. Tal instrumento coleta dados sociodemográficos desta 

população, além de informações consideradas úteis na classificação do risco de suicídio em três níveis de 

intensidade progressiva. Durante essas avaliações, são aplicadas a Escala de Ideação Suicida de Beck (BSI) 

e a Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão (HADS).   

São admitidos todos os indivíduos maiores de 14 anos de ambos os gêneros admitidos na UER 

Unicamp em decorrência de lesões secundárias a tentativas de suicídio, que não haviam sido atendidos em 

outra unidade de emergência e que deram seus consentimentos a fazer parte da pesquisa a partir da 

assinatura do Termo de Consentimento Livre Esclarecido 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A fase de coleta de dados foi encerrada no mês de junho de 2022, tendo sido respondidos 29 

questionários de Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão (Tabela 1) e 27 Questionários de Escala de 

Ideação Suicida de Beck (Tabela 2). 
Tabela 1: Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão (HADS) 

 

Pontuação

Homem Mulher Homem Mulher

4 1 5 4

3 0 3 2

8 13 7 8

Total (por sexo) 15 14 15 14

Total geral

11-21 (provável quadro 

depressivo ou ansioso) 21 15

29

Ansiedade (nº de 

indivíduos)

Depressão (nº de 

indivíduos)

0-7 (ausência de 

sintomas depressivos ou 

ansiosos) 5 9

8-10 (possível quadro 

depressivo ou ansioso) 3 5
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Apresentaram concomitantemente quadro ansioso e depressivo (score >7): 10 das 14 mulheres 

(71,42%) e 6 dos 15 homens (40%), o que resulta em 16 dos 29 pacientes  (55,17%) com sintomas 

concomitantes depressivos e ansiosos. 
Tabela 2: Escala de Risco de Ideação Suicida de Beck (BSI) (questões variam de 0 a 2 conforme o grau de intensidade, 
sendo 0 intensidade mínima e 2 intensidade máxima). 

 

 Duas questões não integram questionário clássico do BSI e versam a respeito de tentativas anteriores 

de suicídio. Do total de pacientes dois dentre os 27 não haviam tentado suicídio antes, o equivalente a 7,4%; 

55,6% já haviam tentado suicídio uma vez; e 37% haviam tentado suicídio duas ou mais vezes. Dos 25 

pacientes que já haviam atentado contra a própria vida anteriormente, 8% relatam que o desejo de morrer 

era baixo, 16% relatam que o desejo de morrer era moderado e 76% relatam que o desejo de morrer era 

elevado. 

Em atual estudo, não houve diferença significativa de incidência de gênero em atos com intenção 

suicida. 

Analisando-se a escala de HADS, conclui-se que 82,75% dos entrevistados apresentavam traços de 

transtorno de ansiedade generalizado, enquanto 69% apresentavam traços de transtorno depressivo. Ao se 

analisar os gêneros masculino e feminino separadamente, constata-se que 92,85% das mulheres 

apresentavam quadro ansioso, contra 73,34% dos homens; quanto à depressão, 71,4% das mulheres 

apresentavam sintomas depressivos, contra 66,7% dos homens. Tais resultados evidenciam uma 

prevalência maior de sintomas ansiosos em detrimento de sintomas depressivos, no entanto, ainda há 

controvérsia em relação ao risco de suicídio nos transtornos de ansiedade em geral, sendo aventada a 

hipótese de se tratar de comorbidade concomitante e adjacente à depressão (9). Desta forma, o médico 

psiquiatra deve permanecer atento quanto a sintomas depressivos em pacientes cujos únicos diagnósticos, 

até o momento, sejam de transtornos ansiosos, dada a correlação entre estes e tentativa de suicídio, bem 

como com o desenvolvimento de outros transtornos psiquiátricos, incluindo a depressão. 

Item  Item

Homem Mulher Homem Mulher Homem Mulher Homem Mulher

0,54 1 0,52 1 1.45 0.83 1.83 0.63

1.23 1.31 0.73 0.75 0.55 0.65 0.67 0.65

1 0.92 0.85 0.99 1.09 0.96 0.75 0.85

1.09 0.86 1 0.82 1.36 0.8 0.92 0.69

0.62 0.76 0.54 0.78 1.09 0.86 0.67 0.77

0.82 0.74 1.33 0.93 1.18 0.92 0.58 0.78

0.45 0.74 1 0.78 0.64 0.76 0.67 0.77

1.09 0.83 0.58 0.78 0.18 0.36 0.67 0.87

0.73 0.74 0.75 0.63 1.45 0.97 0.33 0.75

1.27 0.96 0.83 0.83 17.29 15.97 14.7 15.05

19 Decepção e 

ocultação 0.88 0.97

0.63 0.75

18 Atos finais
0.42 0.69

0.75

12 Especificidades do 

planejamento 0.58 0.64

13 Disponibilidade ou 

oportunidade 0.96 0.91

Média Desvio Padrão

11 Motivos para 

tentativa 1.67

9 Controle de ações 

suicidas 0.75 0.68

5 Tentativas de 

suicídio passivas 0.56 0.75

6 Duração dos 

pensamentos suicídas 1.04 0.87

3 Razões para viver ou 

morrer 0.89 0.72

2 Desejo de morrer
1.3 0.72

10 Impedimento para 

tentativa 1 0.89

7 Frequência da 

ideação suicida 0.71 0.84

8 Atitude diante da 

ideação 0.83 0.81

Média Desvio Padrão

1 Desejo de viver
0,74 0,71

Total
16.12 14.25

4 Tentativas ativas de 

suicídio 1.07 0.83

14 Capacidade de 

atuar a tentativa 1.17 0.76

15 Expectativa da 

preparação 0.83 0.81

16 Extensão da 

preparação 0.83 0.86

17 Nota de suicídio



 
4 

 
 

O valor final do BSI pode variar entre 0 e 38, com valores maiores indicando maior risco de suicídio. 

No entanto, Beck e Steer não diferenciam diferentes graus de risco suicida, tampouco determinam valores 

de corte, uma vez que mesmo scores finais baixos podem estar associados com alto risco de tentativa de 

suicídio (10). Desta forma, convém uma análise individual de cada um dos itens como a melhor forma de 

correlação de cada um deles entre si e correlação deles com outros índices de risco de suicídio.  

Uma maneira de elucidação da correlação entre as questões do BSI é o fato de que falta de motivos 

para viver ou desesperança é um fator reconhecidamente sem relação com a presença de preparativos para 

o suicídio (11). Cria-se, portanto uma correlação entre questões que versam sobre razões para viver, como 

a questão número três, e as que versam sobre planejamento suicída, como 13 a 19. Desta forma, é importante 

que na prática clínica, o profissional de saúde mental saiba interpretar um score baixo no BSI indicativo de 

ausência de pensamentos de desesperança, como uma oportunidade de abordar outros sentimentos durante 

o acompanhamento clínico, como raiva ou vingança contra si ou outros, uma vez que este paciente sim 

pode ser interpretado como em maior risco para tentativa de suicídio. 

Ademais, cabe a comparação de determinados resultados presentes no BSI em pacientes de risco 

com os valores apresentados pela população geral. Em estudo de 2017, Kliem et al. utilizou o denominado 

Screening para BSI  como uma forma de analisar a população geral e assim obter um critério comparativo 

com paciente com fatores de risco para tentativas de suicídio; para o grupo de 2450 indivíduos da população 

geral, foram indagadas as primeiras cinco questões presentes no BSI e que versam a respeito de desejos e 

razão de viver ou morrer e tentativas de suicídio ativa ou passiva (12). Observou-se um um score acumulado 

para as primeiras cinco questões de 0.22 à população geral, comparado com 3.64 para pessoas em grupo de 

risco em estudo alemão e 4.56 para pacientes pós TS no presente estudo. Apesar de ainda não haver, no 

Brasil, estudo com ampla utilização de um screening para BSI em população geral, tais dados corroboram 

a ideia de que pacientes com TS prévia são aqueles com maior grau de ideação suicída e de  risco de nova 

TS e de suicídio consumado, mesmo quando comparados a pacientes portadores de fatores de risco. Por 

esse motivo, é importante que os indivíduos que têm histórico de tentativas sejam acompanhados por 

profissionais de saúde mental, não necessariamente para serem medicados. Assim, é muito importante que 

o profissional do serviço de emergência garanta a continuidade do acompanhamento ao realizar, na alta, 

um encaminhamento direcionado e se possivel com contato prévio ao serviço que realizará o 

acompanhamento do indivíduo. 

Por fim, a associação dos dados presentes no BSI com outros instrumentos de avaliação de risco de 

suicídio faz-se pertinente e necessária para otimização da determinação dos pacientes de maior risco. No 

Brasil, destaca-se a divisão de risco de suicídio em três gradações: baixo, moderado e alto elaborada pelo 

MS e esquematizada e atualizada por Botega (1) (13). A divisão, além de didática e de fácil aplicação para 

todos os profissionais de saúde mental, traz consigo um plano de ação para cada uma das classificações. Os 

pacientes do presente estudo todos se adequariam como alto risco para suicídio, uma vez que apresentavam, 

ou então passaram a apresentar, tentativa de suicídio prévia, o que demandaria uma ampla gama de ações, 

envolvendo família, adequação de ambiente, contatos de emergência, objetos ou situações de risco e 

presença de serviços especializados. No entanto, deve-se lembrar que o BSI não é somente aplicado em 

pacientes pós TS, e por isso sua utilização é válida para todos os pacientes com ideação suicida, e torna-se 
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conveniente quando constatada a correlação próxima com outro instrumento de já reconhecido e 

amplamente empregado. 
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