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INTRODUÇÃO:

Sob a óptica da ciência e da medicina, o

suicídio é visto como um sério problema de saúde

pública em escala global, estando entre as

principais causas de morte no mundo [1]. Segundo

a Organização Mundial de Saúde, cerca de 800

mil pessoas cometem suicídio por ano,

configurando uma morte a cada 40 segundos. No

que diz respeito às tentativas de suicídio,

estima-se que o número seja 10 a 20 vezes maior

[2, 3].

No Brasil, nota-se o risco de suicídio maior

em homens, numa proporção de 4:1, enquanto há

uma relação de gênero inversa quanto às

tentativas de suicídio. Além disso, as taxas de

suicídio e histórico de lesões autoprovocadas são

mais elevadas em grupos minoritários, como

refugiados, LGBTQIA+ e pessoas privadas de

liberdade [4].

É válido ressaltar que não há uma base

nacional de dados sobre tentativas de suicídio, o

que gera um óbice para manejo e caracterização

do comportamento suicida.

De acordo com o inquérito populacional em

Campinas (SP), registrou-se que somente um

terço das pessoas que tentaram suicídio foi

atendido em um serviço médico de emergência.

Em escala global, destacou-se a dependência de

substâncias psicoativas dentre os fatores clínicos

associados à crise suicida [5].

Os transtornos mentais compreendem 90

a 98% dos casos de suicídio. O transtorno de

humor é o mais frequente (30,2%), principalmente

as síndromes depressivas, as quais, encontram-se

muito associadas aos transtornos por uso de

substância, vide álcool [6].

Sabe-se que transtornos por uso de

substâncias estão presentes em 25 a 50% dos

casos de suicídio e o risco aumenta

significativamente quando associado a outro

transtorno psiquiátrico [6, 7]. Outrossim, a

dependência de outras drogas, como maconha,

cocaína ou nicotina, também são fatores de risco

para suicídio [3].

Pesquisas realizadas nas cidades de São

Paulo (Ponce et al (2008)) e de Ribeirão Preto

(CMC et al (2008)) registraram alcoolemia positiva

em um a dois terços das vítimas de suicídio [8, 9].

Quanto à população jovem, esse contexto é ainda

mais grave. O suicídio é a segunda maior causa

de morte na população de 15 a 29 anos [2].

Estes efeitos, somados ao aumento e à

mudança do padrão de uso de substâncias
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psicoativas desde o início da pandemia de

COVID-19 e à menor aderência da população aos

serviços médicos presenciais em frente a este

contexto, suscitam a maior vulnerabilidade ao

comportamento suicida [10].

Os objetivos do estudo foram determinar o

padrão de uso de substâncias psicoativas e o

método da tentativa de suicídio dos participantes,

fazer o levantamento de dados sobre as amostrar

toxicológicas e comparar estes resultados com os

dados coletados pela história clínica dos

pacientes.

METODOLOGIA:

Estudo quantitativo, de corte transversal. Este

projeto faz parte de uma pesquisa maior, cuja

submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) foi

aprovada sob o nome “Avaliação de expressões

faciais em pessoas que cometeram tentativa de

suicídio e sua relação com uso de substâncias

psicoativas”. A fim de avaliar a relação entre padrão

de consumo de substâncias psicoativas e a expressão

facial em pessoas que realizaram tentativa de

suicídio, foi realizado um levantamento de dados dos

pacientes que tentaram suicídio e foram admitidos na

Unidade de Emergência Referenciada (UER) do

Hospital das Clínicas da Universidade Estadual de

Campinas (HC Unicamp) no período de abril de 2021

a março de 2022. Eles chegam por demanda

espontânea ao serviço e, uma vez em concordância

para participar do projeto, são filmados durante a

realização do protocolo padrão de acolhimento destes

casos na UER. Nestes encontros, foram aplicados os

questionários referentes à investigação

sociodemográfica e ao exame do estado mental, à

Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão (HADS),

à Escala de Depressão de Hamilton, à Escala de

Beck e à análise do uso de substâncias psicoativas.

No que cerne ao presente estudo, cabe a

análise do padrão de uso de substâncias psicoativas

dos participantes da pesquisa supracitada por meio

da aplicação dos questionários sobre uso de

substâncias e das análises toxicológicas das coletas

de urina e sangue. O critério de inclusão abrange

todos os indivíduos admitidos na UER do

HC-Unicamp em função de lesão secundária à

tentativa de suicídio, que sejam maiores de 14 anos e

que não foram atendidos em outra unidade de

emergência.

Durante os últimos 12 meses:

1. Constatou que precisava de quantidades cada

vez maiores de álcool para obter o mesmo

efeito?

2. Quando bebia menos, as suas mãos tremiam,

transpirava ou sentia-se agitado (a)?

3. Alguma vez bebeu uma dose para evitar esses

problemas ou evitar uma ressaca?

4. Quando começava a beber, com frequência

bebia mais do que pretendia?

5. Tentou, mas não conseguiu diminuir seu

consumo de álcool ou parar de beber?

6. Nos dias em que bebia, passava muito tempo

procurando bebida, bebendo ou se

recuperando dos efeitos do álcool?

7. Reduziu suas atividades (lazer, trabalho,

cotidianas) ou passou menos tempo com os

outros por causa da bebida?

8. Continuou a beber mesmo sabendo que isso

lhe causava problemas de saúde ou problemas

psicológicos?

Tabela 1 - Critérios de dependência de álcool de acordo com o
M.I.N.I.

Durante os últimos 12 meses:

1. Ficou embriagado ou de “ressaca” várias

vezes, quando tinha coisas para fazer no

trabalho (/ na escola) ou em casa? Isso lhe

causou problemas?

2. Alguma vez esteve sob o efeito do álcool em

situações em que isso era fisicamente
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arriscado como dirigir, utilizar uma máquina ou

um instrumento perigoso?

3. Teve problemas legais como uma interpelação

ou uma condenação ou uma detenção porque

tinha bebido?

4. Continuou a beber mesmo sabendo que a

bebida lhe causava problemas com seus

familiares ou com outras pessoas?

Tabela 2- Critérios de abuso de álcool de acordo com o M.I.N.I.

O primeiro questionário refere-se ao uso de

substâncias psicoativas até 6 horas antes da

tentativa, abordando o tipo de substância (álcool,

canabinóides, cocaína, crack, benzodiazepínico,

opioide, solvente, “club drugs” e outros), a idade

de início, quantidade, contexto e a frequência de

uso. Além deste, faz-se uso também do “Mini

International Neuropsychiatric Interview” (M.I.N.I.)

para a avaliação tanto da dependência (tabela 1) e

uso abusivo de álcool, na sessão J (tabela 2),

quanto da dependência de outras substâncias, na

sessão K [11]. Dados acerca do comportamento e

intencionalidade suicida, além dos outros

questionários supracitados também serviram de

complementação para melhor acurácia da coleta

de dados.

Já as análises toxicológicas foram

empregadas para avaliar a alcoolemia e a

presença de cocaína, crack, e canabinóides, além

de outras substâncias, como antidepressivos e

antipsicóticos. A amostra de sangue foi coletada

em tubo com fluoreto de sódio, no mínimo 4 mL e

a amostra de urina, em frasco de polipropileno, no

mínimo 10mL. O material foi analisado pela equipe

do Centro de Controle de Intoxicações do Hospital

das Clínicas da Universidade Estadual de

Campinas (CIATOX – HC UNICAMP).

A proposta inicial do trabalho era a

reavaliação dos sujeitos de uma a duas semanas

após a alta da UER ou do serviço de internação

no retorno em ambulatório especializado em

atendimento de vítimas de tentativa de suicídio, às

quintas-feiras no HC – UNICAMP. Entretanto,

devido a dificuldade de organização do serviço

quanto aos nomes candidatos à nova filmagem,

este processo não foi possível.

O banco de dados utilizará o programa

SPSS, versão 13.1, para consolidação dos dados

e a análise descritiva destes ainda está em

processo, por meio de medidas de posição e

dispersão para variáveis contínuas e tabelas de

frequência para variáveis categóricas. Para

associação entre as variáveis, será utilizado o

teste qui-quadrado e, quando necessário, o teste

exato de Fisher. O nível de significância adotado

para os testes estatísticos será de 5% e o

intervalo de confiança para o Risco Relativo de

95%.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Atualmente, a pesquisa conta com 21

participantes e apresenta já alguns resultados

preliminares. De acordo com os dados obtidos

pelos questionários, há 11 participantes mulheres

(52,4%) e 10 homens (47,6%). Quanto à idade,

38% (8) corresponde a participantes jovens (de 16

a 29 anos) e 62% (13) a participantes com 30

anos ou mais.

Em se referindo ao uso regular de

substâncias, as principais citadas pelos

participantes foram: álcool (66% com 14 pessoas),

canabinóides (47% com 10 pessoas),

benzodiazepínicos (47% com 10 pessoas) e

cocaína (28% com 6 pessoas).
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Quanto ao uso de substâncias relatado,

nota-se que 52,4% (11 pessoas) estava intoxicada

na tentativa de suicídio, e destas, 72,1% (8

pessoas) referiam-se à intoxicação

medicamentosa, principalmente por

benzodiazepínicos.

Quando se relacionaooo uso regular de

substância à intoxicação pela mesma, o grupo de

usuários de benzodiazepínicos apresentou maior

correlação com intoxicação como método da

tentativa de suicídio, com 80% de casos relatados

de overdose medicamentosa (8 pessoas) dentre

os usuários (10 pessoas).

O projeto foi divulgado na apresentação do

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) da

residente Dra. Jennyfer Domingues, no dia 18 de

fevereiro de 2022. Não teve outras divulgações e

produções neste período, pois os resultados ainda

estão em fase de análise. Ainda não foi realizada

a correlação dos dados coletados com os dados

laboratoriais, quando será possível uma análise

mais fidedigna e completa da pesquisa.

Posteriormente, serão elaborados artigos

científicos tanto na área de Saúde Mental, quanto

na de Emergência juntamente com o restante da

equipe participante da pesquisa maior.
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