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Quero cantar, cantar, cantar, cantar!  

Eu não ofenderei cabra nem lebre.  

Se há algo na vida que nos faz chorar,  

Algo também nos faz ficar alegres.  

A maçã da alegria todos portam,  

Mas o assobio do ladrão nos ronda.  

E outono, sábio jardineiro, um dia corta  

Uma folha amarela — a minha fronte.  

Há uma senda no jardim da aurora.  

Vento de outubro corrói a floresta.  

Para conhecer tudo e não ter glória  

Veio ao mundo o poeta.  

Veio para beijar as vacas  

E ouvir no coração o triturar da aveia.  

Cava, foice de versos, cava!  

Vai, sol-arbusto, e flor-semeia!  

Siérguei Iessiênin  

(tradução de Augusto de Campos) 

 

 
 
 



RESUMO 
 

Ferreira A. D. Caracterização dos atendimentos por tentativa de suicídio em 
hospital geral de emergências e evolução durante dois anos. 2012. Tese 
(Mestrado) - Departamento de Neurociências e Ciências do Comportamento da 
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, Ribeirão 
Preto-SP 
 
Suicídio é uma das dez causas mais freqüentes de óbito, representando um sério 
problema de saúde pública. Vários fatores são associados a um aumento do risco de 
suicídio, como a presença de condições psiquiátricas e de fatores sócio-
demográficos. Os objetivos deste estudo foram a) Traçar o perfil sócio-demográfico e 
clínico de tentadores de suicídio; b) Verificar a existência de possíveis fatores 
preditores da tomada de decisão quanto ao tipo de encaminhamento dado na alta do 
hospital de emergência; c) Verificar a existência de possíveis fatores preditores da 
ocorrência de novas tentativas de suicídio graves, a ocorrência de óbitos e novo 
atendimento de emergência nos dois anos subseqüentes à tentativa de suicídio 
índice.. Os dados foram colhidos em prontuários médicos por meio de protocolos 
criados especificamente para este fim. A amostra foi constituída por 412 pacientes 
atendidos no período de janeiro de 2006 a dezembro de 2007 com diagnóstico de 
lesão auto-provocada intencionalmente (CID-10: X60 a X84), para as quais a 
intenção suicida foi confirmada. A população em estudo constituiu-se de pacientes 
jovens, de ambos os sexos, mas com predomínio de mulheres, com diagnóstico de 
transtornos psiquiátricos graves, sendo que uma parcela significativa já se 
encontrava em tratamento psiquiátrico e possuía história de tentativas de suicídio 
prévias. Mulheres tentaram suicídio mais frequentemente por intoxicação exógena e 
os homens por métodos violentos, Diagnóstico de transtornos depressivos e de 
personalidade foram mais comuns entre mulheres, enquanto que transtornos 
psicóticos foram mais freqüentes entre homens. Durante o período de internação 
índice 15 (3,6%) pacientes foram a óbito. Quanto ao encaminhamento dado no 
momento da alta do hospital de emergência, após ajuste por regressão logística, 
sexo masculino, uso de método violento na tentativa de suicídio e história de 
tratamento psiquiátrico prévio foram preditores de encaminhamento para internação 
integral ou parcial em serviço psiquiátrico. Dentre os pacientes procedentes do 
município de Ribeirão Preto e que sobreviveram à tentativa inicial (n = 258), 10 (3,9) 
foram a óbito nos anos subsequentes, sendo três (1,2%) por suicídio, 3 (1,2%) por 
causas violentas e 4 (1,5%) por causas clínicas e 24 (9,3%) Foram readmitidos no 
hospital de emergências devido a uma nova tentativa de suicídio. Histórico de 
tratamento psiquiátrico prévio foi preditor independente de nova tentativa. Neste 
estudo a estimativa de risco de morte foi de 3,6%, sinalizando para a gravidade das 
tentativas de suicídio atendidas em hospital de emergência de referencia. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Tentativas de suicídio; Fatores preditivos e preditores; 
Epidemiologia; Brasil. 

 



ABSTRACT 
 

Ferreira A. D. Characterization of visits for attempted suicide in general hospital 
emergency and development for two years. 2012. Thesis (MA) - Neurosciences 
and Behavior Sciences Department, Faculty of Medicine of Ribeirão Preto, University 
of São Paulo. 
 
Suicide is one of the ten most frequent causes of death, representing a serious public 
health problem. Several factors are associated with an increased risk of suicide, as 
the presence of psychiatric conditions and socio-demographic factors. The objectives 
of this study were a) trace the socio-demographic and clinical tempting suicide b) 
Check for possible predictors of decision-making regarding the type of treatment 
given at discharge the hospital emergency c) Check existence of possible predictors 
of the occurrence of new serious suicide attempts, the deaths and emergency care 
again within two years following the attempted suicide rate. Data were collected from 
medical records using protocols designed specifically for this purpose. The sample 
consisted of 412 patients treated between January 2006 and December 2007 with a 
diagnosis of intentional self-inflicted injury (ICD-10: X60 to X84), for which the 
suicidal intent was confirmed. The study population consisted of young patients of 
both sexes, but with a predominance of women diagnosed with severe psychiatric 
disorders, and a significant portion was already under psychiatric treatment and had 
a history of previous suicide attempts. Women more often attempted suicide by 
exogenous intoxication and men through violence, Diagnosis of depression and 
personality disorders were more common among women, whereas psychotic 
disorders were more common among men. During the index hospitalization 15 
(3.6%) patients died. As for the direction given at discharge from the hospital 
emergency, after adjustment by logistic regression, male gender, use of violent 
method of suicide attempt and a history of previous psychiatric treatment were 
predictors of referral for full or partial hospitalization psychiatric service. Among 
patients from Ribeirão Preto and who survived the initial attempt (n = 258), 10 (3.9) 
died in subsequent years, three (1.2%) by suicide, 3 (1.2 %) due to violent causes 
and 4 (1.5%) due to clinical causes and 24 (9.3%) were readmitted to the hospital 
emergency because of a new suicide attempt. History of previous psychiatric 
treatment was an independent predictor new attempt. In this study, the estimated risk 
of death was 3.6%, signaling the gravity of suicide attempts treated in hospital 
emergency reference. 
 
KEY WORDS: Suicide attempts, Predictive factors and predictors; Epidemiology 
Brazil. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

A palavra suicídio, como vocábulo, nasceu no século XVII, na Inglaterra, 

na obra do inglês Sir Thomas Browne, chamada Religio Medici, publicada em 

1642(1)
. O termo suicídio foi registrado pela primeira vez em um dicionário na 

Inglaterra, em 1661, o Oxford English Dictionary (2). Em 1755, a palavra suicídio não 

era mais mencionada em nenhum outro dicionário inglês, mostrando o tabu e o 

preconceito envolvendo o ato de tirar a própria vida (1). 

O sociólogo francês Émile Durkheim, em 1897, definiu o conceito de 

suicídio como: “Todo caso de morte que resulta direta ou indiretamente de um ato 

positivo ou negativo, praticado pela própria vítima, sabedora de que devia produzir 

esse resultado. A tentativa é o ato assim definido, que falha em levar a morte” (3). 

O suicídio representa um sério problema de saúde pública. Segundo 

dados da Organização Mundial de Saúde (4), a taxa mundial de suicídio gira em torno 

de 16 por 100 mil habitantes, o que representaria uma morte por suicídio a cada 40 

segundos. O suicídio está entre as dez causas mais freqüentes de óbito e ocupa a 

terceira posição entre as causas mais freqüentes de morte na população de 15 a 44 

anos de idade, em alguns países. Além disso, os índices de suicídio cresceram 

significativamente nas últimas cinco décadas, particularmente em população mais 

jovens. A Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que até 2020, mais de 1,5 

milhões de pessoas vão cometer suicídio (5). 

 

 

1.1 Taxas de mortes por suicídio 
 
 
As taxas de suicídio variam substancialmente entre regiões e países. A 

Tabela 1 apresenta as taxas de morte por suicídio para cada 100.000 habitantes em 

diferentes países, de acordo com o sexo e o ano de coleta de dados 

(http://www.who.int/mental_health/prevention/suicide_rates/en/) 
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Tabela 1 - Taxas de mortes por suicídio por 100.000 habitantes de acordo com o 
país, ano e sexo.  

País Ano Homens Mulheres 

ALBÂNIA 03 4.7 3.3 

ANTIGUA E BARBUDA 95 0.0 0.0 

ARGENTINA 08 12.6 3.0 

ARMÉNIA 08 2.8 1.1 

AUSTRÁLIA 06 12.8 3.6 

ÁUSTRIA 09 23.8 7.1 

AZERBAIJÃO 07 1.0 0.3 

BAHAMAS 05 1.9 0.6 

BAHRAIN 06 4.0 3.5 

BARBADOS 06 7.3 0.0 

BELARUS 07 48.7 8.8 

BÉLGICA 05 28.8 10.3 

BELIZE 08 6.6 0.7 

BÓSNIA  HERZEGOVINA 91 20.3 3.3 

BRASIL 08 7.7 2.0 

BULGÁRIA 08 18.8 6.2 

CANADÁ 04 17.3 5.4 

CHILE 07 18.2 4.2 

CHINA (áreas rurais & urbanas) 99 13.0 14.8 

CHINA (Hong Kong) 09 19.0 10.7 

COLÔMBIA 07 7.9 2.0 

COSTA RICA 09 10.2 1.9 

CROÁCIA 09 28.9 7.5 

CUBA 08 19.0 5.5 

CHIPRE 08 7.4 1.7 

REPUBLICA CHECA 09 23.9 4.4 

DINAMARCA 06 17.5 6.4 

REPUBLICA DOMINICANA 05 3.9 0.7 

EQUADOR 09 10.5 3.6 

EGITO 09 0.1 0.0 

EL SALVADOR 08 12.9 3.6 
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País Ano Homens Mulheres 

ESTÔNIA 08 30.6 7.3 

FINLÂNDIA 09 29.0 10.0 

FRANÇA 07 24.7 8.5 

GEORGIA 09 7.1 1.7 

ALEMANHA 06 17.9 6.0 

GRÉCIA 09 6.0 1.0 

GRANADA 08 0.0 0.0 

GUATEMALA 08 5.6 1.7 

GUIANA 06 39.0 13.4 

HAITI 03 0.0 0.0 

HONDURAS 78 0.0 0.0 

HUNGRIA 09 40.0 10.6 

ISLÂNDIA 08 16.5 7.0 

INDIA 09 13.0 7.8 

IRAN 91 0.3 0.1 

IRLANDA 09 19.0 4.7 

ISRAEL 07 7.0 1.5 

ITÁLIA 07 10.0 2.8 

JAMAICA 90 0.3 0.0 

JAPÃO 09 36.2 13.2 

JORDAN 08 0.2 0.0 

CAZAQUISTÃO 08 43.0 9.4 

KUWAIT 09 1.9 1.7 

QUIRGUIZISTÃO 09 14.1 3.6 

LETÔNIA 09 40.0 8.2 

LITUÂNIA 09 61.3 10.4 

LUXEMBURGO 08 16.1 3.2 

MALDIVAS 05 0.7 0.0 

MALTA 08 5.9 1.0 

MAURÍCIA 08 11.8 1.9 

MÉXICO 08 7.0 1.5 

PAÍSES BAIXOS 09 13.1 5.5 

NOVA ZEALÂNDIA 07 18.1 5.5 
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País Ano Homens Mulheres 

NICARÁGUA 06 9.0 2.6 

NORUEGA 09 17.3 6.5 

PANAMÁ 08 9.0 1.9 

PARAGUAI 08 5.1 2.0 

PERU 07 1.9 1.0 

FILIPINAS 93 2.5 1.7 

POLÔNIA 08 26.4 4.1 

PORTUGAL 09 15.6 4.0 

PORTO RICO 05 13.2 2.0 

REPÚBLICA DA COREIA 09 39.9 22.1 

REPÚBLICA DA MOLDÁVIA 08 30.1 5.6 

ROMÊNIA 09 21.0 3.5 

RUSSIA 06 53.9 9.5 

SÃO CRISTOVÃO E NEVIS 95 0.0 0.0 

SANTA LÚCIA 05 4.9 0.0 

SÃO VICENTE E GRANADINAS 08 5.4 1.9 

SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE 87 0.0 1.8 

SÉRVIA 09 28.1 10.0 

SEYCHELLES 08 8.9 0.0 

CINGAPURA 06 12.9 7.7 

ESLOVÁQUIA 05 22.3 3.4 

ESLOVÉNIA 09 34.6 9.4 

AFRICA DO SUL 07 1.4 0.4 

ESPANHA 08 11.9 3.4 

SRI LANKA 91 44.6 16.8 

SURINAME 05 23.9 4.8 

SUÉCIA 08 18.7 6.8 

SUIÇA 07 24.8 11.4 

REPÚBLICA ÁRABE SÍRIA 85 0.2 0.0 

TAJIKISTAN 01 2.9 2.3 

TAILÂNDIA 02 12.0 3.8 

TFYR MACEDÓNIA 03 9.5 4.0 

TRINIDAD AND TOBAGO 06 17.9 3.8 
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País Ano Homens Mulheres 

TURCOMENISTÃO 98 13.8 3.5 

UCRÂNIA 09 37.8 7.0 

REINO UNIDO 09 10.9 3.0 

ESTADOS UNIDOS DA  AMÉRICA 05 17.7 4.5 

URUGUAI 04 26.0 6.3 

UZBEQUISTÃO 05 7.0 2.3 

VENEZUELA 07 5.3 1.2 

ZIMBABWE 90 10.6 5.2 

Fonte - (http://www.who.int/mental_health/prevention/suicide_rates/en/). 

 

Na Europa as taxas são geralmente mais altas no norte do que no sul. 

Mais de 30% dos suicídios de todo o mundo acontecem na China, onde as taxas de 

suicídio são três vezes maiores na área rural do que na urbana. Ao contrário de 

muitos países, na China, mais mulheres morrem por suicídio do que homens(6). O 

número de suicídios na Índia (segundo mais alto) é equivalente às taxas dos quatro 

países Europeus com maior número de suicídios juntos (Rússia, Alemanha, França e 

Ucrânia)(7). 

Foram identificadas diferenças importantes entre a Ásia e países 

desenvolvidos do Ocidente, com relação ao perfil dos suicidas. Além da ocorrência 

de mais suicídios entre as pessoas do sexo feminino, existe também uma alta taxa 

de suicídio entre idosos nos países asiáticos. Fatores culturais, incluindo sentimento 

reprimido nas relações conjugais e estresse psicológico devido a conflitos de papéis 

de gênero durante o Confucionismo e o Comunismo podem, pelo menos 

parcialmente, explicar a alta taxa de suicídio feminino na China(8).  

As maiores taxas de suicídio para ambos os sexos são encontrados na 

Europa, mais particularmente na Europa Oriental, em um grupo de países que 

compartilham das mesmas características históricas e sócio-culturais, como a 

Estónia, Letônia, Lituânia e, em menor extensão, Finlândia, Hungria e a Federação 

Russa. No entanto, altas taxas de suicídio são encontradas em países com 

características bastante distintas em relação a esses países, tais como Sri Lanka e 

Cuba(7). 
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1.2 Fatores preditivos e protetores do suicídio 
 

 

O suicídio envolve questões socioculturais, genéticas, psicodinâmicas, 

filosófico-existenciais e ambientais, mas, na quase totalidade dos casos, um 

transtorno mental encontra-se presente. De acordo com revisão sistemática em 97% 

dos casos de suicídio caberia um diagnóstico de transtorno mental, na ocasião do 

ato fatal(9). 

Os transtornos psiquiátricos são considerados fatores preditores de 

suicídio. Entre os mais comuns estariam os transtornos do humor (30%), transtornos 

relacionados a substâncias (17%), esquizofrenia (14,1%) e transtornos da 

personalidade (13%)(10). 

Além do diagnóstico de uma condição psiquiátrica de base, existem 

alguns fatores sócio-demográficos como sexo masculino, faixas etárias extremas 

(jovens ou idosos), extratos econômicos extremos (muito ricos ou muito pobres), 

residência em áreas urbanas, ausência de vínculos profissionais ou afetivos e 

ausência de religião, que são associados a um risco aumentado de suicídio(11).  

Fatores culturais também parecem influenciar as taxas de suicídio, pois 

pessoas com maior envolvimento religioso, de um modo geral, possuem menores 

taxas de suicídio(12). Entre os muçulmanos, as taxas de suicídio são mais baixas 

quando comparada às outras religiões, provavelmente devido ao forte julgamento 

moral sobre o suicídio e conseqüente senso de punição, além de outras 

características culturais como, por exemplo, a proibição do consumo de álcool(12). 

Durkheim propõe, em 1897, que o compromisso espiritual pode contribuir 

para o bem-estar emocional, uma vez que fornece uma fonte de sentido e de ordem 

no mundo (3). Revisão realizada sobre tendência suicida e a influência da religião em 

quatro religiões dominantes norte-americanas – Cristianismo, Hinduísmo, Islamismo 

e Judaísmo – constatou que a religiosidade está associada a um risco reduzido de 

suicídio. A maioria das religiões tem sanções fortes contra o suicídio, assim aqueles 

indivíduos que relatam maior religiosidade seriam menos propensos a recorrer ao 

suicídio e percebem mais razões para viver(13). 

Nos Estados Unidos da América (EUA), um país em que 90% das 

pessoas consideram a religião muito importante em suas vidas, um estudo com 100 
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pessoas com tentativas graves de suicídio revelou que 51% desses indivíduos não 

tinham qualquer crença religiosa(1). 

Dentre os fatores psicológicos destacam-se, perdas recentes, perdas de 

figuras parentais na infância, dinâmica familiar conturbada, datas importantes, 

reações de aniversário, personalidade com traços significativos de impulsividade, 

agressividade e instabilidade do humor. Condições clínicas incapacitantes, também 

são consideradas fatores de risco, como doenças orgânicas incapacitantes, dor 

crônica, lesões desfigurantes perenes, epilepsia, trauma medular, neoplasias 

malignas, AIDS, entre outras(14). 

De modo similar, tentativas de suicídio estão associadas a morbidades 

significativas e constituem um forte preditor da ocorrência de novas tentativas e de 

suicídio posterior (15). Histórico de tentativa anterior e a presença de transtorno 

mental são os maiores indicadores de risco de suicídio (16) (17). 

Além do crescente aumento de mortes por suicídio, estima-se que as 

tentativas sejam 20 vezes mais freqüentes do que as ocorrências consumadas(4). 

Cerca de 50% dos suicidas morrem na primeira tentativa, especialmente os homens, 

com 62% de mortalidade, comparados com 38% das mulheres(17). Indivíduos que 

tentaram suicídio teriam uma chance cerca de 40 vezes maior do que a população 

geral de morrer por esse evento(18). Aproximadamente 2% das pessoas que tentam 

suicídio morrem em decorrência dessa situação no ano seguinte à tentativa(16), 

sendo que este risco aumenta com o decorrer dos anos, com estimativas em torno 

de 8,5% de mortes por suicídio nos 22 anos que se seguem à tentativa (19). 

Uma única visita a um serviço de emergência por tentativa de suicídio 

aumenta o seu risco em quase seis vezes e o período imediatamente depois do 

episódio representa maior risco da sua ocorrência e de repetição da tentativa(20). Um 

estudo recente realizado pela Associação Médica Americana referente à conexão 

entre a tentativa e o risco de suicídio, mostrou que os serviços de emergências estão 

em uma posição estratégica para realizar avaliação psiquiátrica e fornecer 

referências para o acompanhamento de tentadores, atuação essa que 

potencialmente pode salvar vidas(20). 

Apesar da grande importância de se conhecer o histórico de tentativas de 

suicídio para prever o comportamento suicida, pessoas reincidentes não têm sido 

muitas vezes estudadas como uma população específica. Ao invés disso, estas 

pessoas têm sido quase sempre incluídas na população geral de tentadores de 
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suicídio, sem considerar sua condição de reincidentes(21). A repetição da tentativa de 

suicídio é relativamente comum e está associada a um elevado risco de resultado 

fatal, o que reforça a necessidade de medidas preventivas e estudos de 

intervenção(22). 

Estudo com base em dados da Organização Mundial da Saúde relata que 

15 a 25% das pessoas que tentam o suicídio, tentarão novamente se matar no ano 

seguinte, e 10% das pessoas que tentam o suicídio, conseguem efetivamente matar-

se nos próximos dez anos. Neste período, estima-se que de dez a 20 vezes mais 

pessoas tentarão suicídio em todo o mundo, o que representa, em média, uma morte 

a cada 20 segundos e uma tentativa a cada 1 ou 2 segundos(7). 

O comportamento suicida exerce forte impacto nos serviços de saúde. 

Calcula-se que 1,4% da carga global ocasionada por doenças em 2002 deveu-se a 

tentativa de suicídio. Estima-se que essa porcentagem chegará a 2,4% em 2020 (12-

23). 

 

 

1.3 Intervenções no comportamento suicida 
 

 

O Estudo Multicêntrico de Intervenção no Comportamento Suicida 

(SUPRE-MISS) da Organização Mundial da Saúde foi o primeiro estudo de base 

populacional que fez um levantamento sobre a dimensão de idéias, planos e 

tentativas de suicídio em dez países em desenvolvimento (África do Sul, Austrália, 

Brasil, China, Estônia, Índia, Irã, Suécia, Sri Lanka, Vietnã). De acordo com esse 

estudo, na área urbana do município de Campinas, interior do Estado de São Paulo, 

ao longo da vida, de cada 100 habitantes, 17 pensaram seriamente em por fim a 

vida, 5 chegaram a elaborar um plano e 3 efetivamente tentaram o suicídio. Apenas 

um terço dessas últimas foi atendida em um serviço de pronto-socorro em 

decorrência da tentativa(12-24). 

Para compreender melhor a dimensão do comportamento suicida está 

ilustrado abaixo; percentuais de ideação, planos e tentativas de suicídio em 

habitantes da área urbana de Campinas (Figura 1). 
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Fonte: Botega et al. (2005). Reprodução autorizada pelo autor. 

Figura 1 - Dimensão do comportamento suicida, prevalências de ideação, planos e tentativas de 
suicídio em habitantes da área urbana de Campinas 

 

Considera-se que intervenções terapêuticas em indivíduos que tentaram 

suicídio podem reduzir de maneira significativa as taxas populacionais de suicídio(25), 

com redução em torno de 25% de novas tentativas(26). Pesquisas recentes mostram 

que o risco de suicídio em pessoas com transtorno de humor reduziu em 60% com 

tratamento medicamentoso à base de lítio(6). 

Outro estudo controlado randomizado de adultos que tentaram suicídio e 

foram avaliados em um hospital de emergência após a tentativa de suicídio mostra 

que uma intervenção breve com terapia cognitiva foi eficaz na prevenção de 

tentativas de suicídio para as pessoas que recentemente tentaram suicídio. Os 

participantes do grupo de terapia cognitiva foram 50% menos propensos a repetir a 

tentativa de suicídio durante o seguimento(27). 

Indivíduos participantes de ensaios clínicos randomizados, que receberam 

tratamentos psicossocial, têm demonstrado reduções estatisticamente significativas na 

probabilidade de repetição da tentativa não fatal, o que, não significa necessariamente 

que estes tratamentos reduziriam a probabilidade de suicídio subseqüente(28). 

No entanto, uma revisão sistemática da literatura com meta-análise, 

publicada recentemente, encontrou poucas evidências para apoiar que o tratamento 

psicossocial para pessoas que tentam suicídio levaria a redução de suicídio(28). 
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Na literatura existem poucos estudos que tem explorado com mais 

detalhes tratamentos para a prevenção de tentativas de suicídio. Nota-se ainda uma 

incerteza sobre quais as formas de tratamento seriam mais eficazes para esses 

grupos de risco. Há uma necessidade de mais estudos clínicos que avaliem os 

efeitos de intervenções preventivas (psicossocial e / ou psicofarmacológica) em 

grupos com maior risco de comportamento suicida. 

As informações aqui levantadas apontam para a necessidade de medidas 

de prevenção específicas para esses grupos por meio de estratégias mais eficazes 

de atendimento, de acordo com o risco individual de cada paciente. É de se notar 

que estudos recentes destinados a diminuir a mortalidade por suicidio comprovaram 

que estratégias de intervenção baseadas em medidas relativamente simples, como 

contatos telefônicos foram capazes de reduzir em dez vezes o risco de novas 

tentativas(29).  A prevenção do suicídio deve ser tarefa dos profissionais de saúde de 

todas as áreas, não se restringindo apenas aos serviços de saúde mental. 

Procurar conhecer os fatores preditores pode facilitar a aproximação aos 

grupos de alto risco e estratégias de prevenção podem ajudar a reduzir o risco de 

suicídio. Esse é um grande desafio, principalmente para países em 

desenvolvimento. Somente em 2006 o Brasil, através do Ministério da Saúde 

publicou uma portaria com diretrizes para orientar um Plano Nacional de Prevenção 

do Suicídio, com as seguintes diretrizes(30). 

 

1) Desenvolver estratégias de promoção de qualidade de vida e de 

prevenção de danos; 

2) Informar e sensibilizar a sociedade de que o suicídio é um 

problema de saúde pública que pode ser prevenido; 

3) Fomentar e executar projetos estratégicos fundamentados em 

estudos de eficácia e qualidade, bem como em processos de 

organização da rede de atenção e intervenções nos casos de 

tentativas de suicídio; 

4) Promover a educação permanente dos profissionais de saúde de 

atenção básica, inclusive o Programa Saúde da Família, dos 

serviços de saúde mental, das unidades de urgência e 

emergência, de acordo com os princípios da integralidade e da 

humanização. 
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Diante do conhecimento dessas diretrizes e de planos voltados para a 

prevenção do suicídio ainda nos esbarramos com as dificuldades e interesses 

institucionais para realmente efetivar um programa de prevenção do comportamento 

suicida que atenda esse grupo de alto risco. 

Infelizmente ainda no Brasil, notamos um esforço segmentado das 

equipes de saúde na busca do conhecimento para encarar o suicídio como um 

problema de saúde pública. Conhecer o grupo de risco é uma estratégia para se 

trabalhar a prevenção do comportamento suicida, porém é desafiador, pois os 

serviços de saúde que estão em contato com esse grupo de risco devem ter planos 

de ação para garantir que todas as pessoas que necessitem de encaminhamento 

para seguimento recebam, de fato, o tratamento adequado. 

 

 

1.4 Epidemiologia do suicídio no Brasil 
 

 

No Brasil, entre os anos 1998 e 2008, o total de suicídios passou de 6.985 

para 9.328, o que representou um aumento de 33,5%. Esse aumento foi superior ao 

aumento observado de mortes por homicídio (19,5%) e ao dos óbitos por acidentes 

de transporte (26,5%)(31).  

Segundo a Organização Mundial da Saúde, as taxas de suicídios são 

relativamente baixas no Brasil, tanto na sua população total, quanto entre seus 

jovens, em comparação com outros países. Na população total, o Brasil ocupa a 

posição 73º e na população jovem, a posição 60º, como causa de morte. No entanto, 

em números absolutos, o Brasil está entre os 10 países com mais suicídios – 9.374 

em 2009. Dentre os que se suicidaram, 52% tinham menos de 40 anos de idade(31- 

32).  

A taxa de mortalidade por suicídio no país passou de 4,2 a 4,9 suicidas 

em 100 mil habitantes e de 4,4 para 5,1 suicidas em 100 mil jovens (faixa etária de 

15 a 24 anos), entre os anos 1998 a 2008. Dentre as regiões brasileiras, a maior 

concentração de suicídios na população geral encontra-se na região Sul, 

especificamente no Rio Grande do Sul, estado que apresentou uma taxa de 

mortalidade por suicídio de 10,7 mortes por 100.000 mil habitantes em 2008. A 

segunda região com taxas mais altas de suicídio é a região Centro-Oeste, 



Introdução  |  26 

destacando o estado do Mato Grosso do Sul, com 7,8 mortes por 100.000 habitantes 

no mesmo ano (31). 

Em relação às taxas de mortalidade por suicídio na população jovem, com 

idade entre 15 a 24 anos, as regiões que apresentaram as mais altas taxas foram a 

região Norte, com uma média de 6,7 mortes por 100.000 habitantes em 2008, e a 

região Centro-Oeste, com uma média de 8,0 mortes por 100.000 habitantes no 

mesmo ano(31). Entre os jovens, observam-se mudanças mais significativas nas 

regiões Norte e Nordeste, destacando-se um crescimento maior no Amapá e no 

Piauí, com aumento das taxas de suicídio de 1998 para 2008 de 3,1 para 11,6 e 2,5 

para 8,7 mortes por 100.000 habitantes, respectivamente(31). 

 As capitais que apresentaram as taxas mais altas de suicídio na 

população total, em 2008, foram Teresina (9,6 mortes por 100.000 habitantes) e 

Porto Alegre (8,5 mortes por 100.000 habitantes). Em relação às taxas de suicídio 

juvenis, as capitais que apresentaram taxas extremamente elevadas foram Boa 

Vista, Teresina, Porto Velho, Macapá e Palmas que superam a barreira dos 10 

suicídios em 100 mil jovens(31). 

A taxa nacional de suicídio é considerada baixa (média de 4,9 por 

100.000 habitantes) quando comparada com alguns países países europeus, tais 

como Lituânia (51,6 por 100.000 habitantes), Rússia (43,1 por 100.000 habitantes) e 

Bielo-Rússia (41,5 por 100.000 habitantes), como também quando comparada com 

aquelas de alguns países da América, como Argentina (8,7 por 100.000 habitantes) 

Uruguai (12,8 por 100.000 habitantes) e Canadá (15,0 por 100.000 habitantes) (5). 

No entanto, em certas cidades e regiões, bem como em alguns grupos 

populacionais (como, por exemplo, o de jovens em grandes cidades, o de indígenas 

no Centro-Oeste e do Norte e entre lavradores do interior do Rio Grande do Sul) as 

cifras se aproximam ou superam a de países do leste europeu e da Escandinávia(33). 

A taxa oficial de suicídio, no Brasil, para o sexo masculino é de 7,7 por 

100 mil e, para o sexo feminino, de 2,0 por 100 mil habitantes. O suicídio é mais 

comum em homens do que em mulheres, com uma estimativa, em termos mundiais, 

de 24 suicídios consumados para cada 100 mil homens e de 6,8 para cada 100 mil 

mulheres(4-34). 

No Brasil, não existe nenhum sistema de registro nacional que monitore a 

real dimensão do número de pessoas que tentam ou morrem por suicídio. As 
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informações disponíveis compreendem estudos descritivos baseados em amostras 

de pacientes atendidos em serviços médicos(12). 

O município de Ribeirão Preto, SP, está localizado na região Sudeste, 

sendo esta a região que apresentou as taxas de suicídio mais baixas, com uma 

média de 4,0 mortes por 100.000 habitantes em 2008. Ribeirão Preto tinha, em 

2008, população estimada de quinhentos e cinqüenta e oito mil habitantes. Sua taxa 

média de mortalidade por suicídio, referente aos anos de 2006, 2007 e 2008, era de 

5,9 mortes por 100.000 habitantes, situando-se na 95º posição dentro do estado de 

São Paulo(31). 
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2 JUSTIFICATIVA 
 
 

Até recentemente, o suicídio não era encarado como um sério problema de 

saúde publica no Brasil, provavelmente obscurecido pelas altas taxas de mortalidade 

por homicídio e acidentes de trânsito que ainda vigoram no país. No entanto, conforme 

comentado anteriormente, em 2006, o Ministério da Saúde publicou uma portaria com 

diretrizes de um plano de prevenção do suicídio. Dentre as metas deste plano merece 

destaque por se relacionar aos objetivos deste estudo, a promoção de educação 

permanente dos profissionais de saúde. Estes profissionais podem atuar na atenção 

básica, nos serviços de saúde mental e nas unidades de urgência e emergência, de 

acordo com os princípios da integralidade e da humanização, através do fomento e 

execução de projetos estratégicos fundamentados em estudos de eficácia e qualidade, 

bem como em processos de organização da rede de atenção e intervenções nos casos 

de tentativas de suicídio(35). 

O estabelecimento de políticas públicas realmente consistentes e 

adequadas à realidade local depende fundamentalmente da sistematização de 

informações referentes à caracterização dos indivíduos sob risco de suicídio, bem 

como das intervenções terapêuticas e/ou preventivas instituídas para manejo do 

comportamento suicida. A avaliação da efetividade de medidas diversificadas de 

prevenção do comportamento suicida, tendo-se em vista eventuais diferenças 

regionais e/ou peculiaridades dos usuários atendidos, pode trazer subsídios para o 

planejamento e execução de políticas públicas de saúde para prevenção do suicídio.  

Conforme comentado anteriormente, os serviços de emergência ocupam 

posição estratégica para a detecção de risco de suicídio(20). A caracterização 

sociodemográfica e clínica dos pacientes atendidos em hospital de emergências 

devido a uma tentativa de suicídio pode auxiliar na estruturação da avaliação do 

risco de suicídio, por meio de protocolos específicos e na criação de programas de 

intervenção e prevenção de futuras tentativas.  

Além disso, a maioria dos estudos realizados até o momento foram 

realizados em países desenvolvidos, com realidades econômicas e sociais distintas 

da brasileira. Neste contexto, fazem-se necessários novos estudos que possam 

contribuir para uma melhor caracterização e compreensão da evolução de 

tentadores de suicídio. 
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3 OBJETIVOS 
 

 

O objetivo do presente estudo foi caracterizar as pessoas admitidas em 

hospital geral de emergências por tentativa de suicídio e verificar a evolução destes 

pacientes nos anos subseqüentes à admissão hospitalar. 

Especificamente, pretendeu-se: 

 

a) Traçar o perfil sociodemográfico e clínico de tentadores de suicídio 

atendidos em hospital geral de emergências na região de Ribeirão Preto – 

São Paulo, em um período de dois anos;  

 

b) Verificar a existência de possíveis fatores preditores da tomada de 

decisão quanto ao tipo de encaminhamento dado na alta do hospital de 

emergências; 

 

c) Verificar a existência de possíveis fatores preditores da ocorrência de 

novas tentativas de suicídio graves que levem a óbito ou a novo atendimento 

de emergência, nos dois anos subseqüentes à tentativa de suicídio que 

justificou o atendimento de emergência. 
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4 METODOLOGIA 
 
 

4.1 Local de realização do estudo 
 
 
O estudo foi realizado na Unidade de Emergência (UE) do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (HCFMRP) da Universidade de 

São Paulo (USP). Este hospital encontra-se na cidade sede da Divisão Regional de 

Saúde XIII (DRS-XIII) do Estado de São Paulo, que é composta por 26 municípios e 

compreende uma população estimada de um milhão e duzentos mil habitantes, 

metade situada no município de Ribeirão Preto. A UE é responsável por 51% dos 

atendimentos de emergência da região, recebendo principalmente casos 

considerados como de alta complexidade. Os encaminhamentos de atendimento de 

emergências médicas para a UE seguem um fluxo de regulação médica municipal e 

regional, que leva em consideração os princípios de hierarquização e complexidade 

da rede de atendimento do Sistema Único de Saúde(36). 

Diversas especialidades médicas atuam conjuntamente neste hospital, 

entre elas, a Psiquiatria. Adota-se como rotina a avaliação psiquiátrica para todos os 

pacientes admitidos por tentativa de suicídio, independentemente da clínica de 

admissão. Esta avaliação psiquiátrica não estruturada consiste, basicamente, na 

verificação da manutenção do risco suicida após a tentativa de suicídio, detecção de 

condição psiquiátrica subjacente à tentativa, intervenções iniciais no contexto de 

emergência e encaminhamento para seguimento psiquiátrico nos diferentes serviços 

da rede pública de saúde mental da região.  

 
 

4.2 Participantes do estudo  
 

 

A população estudada foi constituída pela totalidade dos pacientes 

atendidos na UE por tentativa de suicídio no período de 01 de janeiro de 2006 a 31 

de dezembro de 2007.  
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4.3 Instrumentos de avaliação 
 

 

Os dados foram coletados nos prontuários médicos, por meio de protocolo 

desenvolvido especificamente para este estudo e adaptado de protocolos já 

aplicados na população brasileira, como parte do Projeto SUPRE-MISS (Estudo 

Multicêntrico de Intervenção no Comportamento Suicida da Organização Mundial da 

Saúde)(26-37). O SUPRE-MISS é um projeto multicêntrico desenvolvido em 10 países 

(África do Sul, Austrália, Brasil, China, Estônia, Índia, Irã, Suécia, Sri Lanka, Vietnã), 

como parte do programa SUPRE- (Suicide Prevention) da Organização Mundial da 

Saúde (OMS), com o objetivo de reduzir o impacto em termos de morbi-mortalidade 

do comportamento suicida. No Brasil, o projeto SUPRE-MISS foi desenvolvido no 

Departamento de Psicologia Médica e Psiquiatria da Faculdade de Ciências Médicas 

da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), sob coordenação do Prof. Dr. 

Neury Botega. 

O protocolo de caracterização da tentativa de suicídio encontra-se no 

anexo1 e é composto por uma lista de itens para verificação de dados registrados no 

prontuário médico relativos ao atendimento de emergência pela tentativa de suicídio. 

Foram coletadas informações referentes aos dados sociodemográficos, às 

características da tentativa de suicídio, à avaliação psiquiátrica e ao 

encaminhamento psiquiátrico no momento da alta hospitalar. 

 
 

4.4 Procedimentos para coleta de dados 
 

 

Inicialmente, foi realizado levantamento junto ao Serviço de Arquivo 

Médico do HCFMRP de todos os atendimentos ocorridos na Unidade de Emergência 

no período de 01 de janeiro de 2006 a 31 de dezembro de 2007, que tiveram o 

diagnóstico de “lesão auto-provocada intencionalmente” e codificados como X60 a 

X84, de acordo com a décima edição da Classificação Internacional de Doenças 

(CID 10). Optou-se pelo uso destas categorias diagnósticas como uma forma de 

triagem dos casos, pois não existe na CID-10 um código específico para tentativa de 
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suicídio. Esta estratégia também permitiu uma ampla varredura dos atendimentos, 

evitando-se eventuais perdas devido à ausência de registro de tentativas de suicídio.  

Para a definição do diagnóstico psiquiátrico foi considerado o diagnóstico 

registrado em prontuário como o principal, não sendo incluídas informações sobre 

comorbidades psiquiátricas ou clínicas. 

O encaminhamento dado no momento da alta do hospital de emergências 

foi categorizado de acordo com a necessidade ou não de continuidade do tratamento 

em ambiente protegido, incluindo-se nesta categoria tanto internação parcial 

(Hospital-Dia) como internação integral em enfermarias psiquiátricas em hospital 

geral ou em hospital psiquiátrico especializado. 

A ocorrência de novas passagens pelo hospital de emergência nos dois 

anos subseqüentes à tentativa de suicídio que justificou o atendimento no hospital 

de emergências foi verificada por meio de consultas ao banco de dados do 

HCFMRP, sendo categorizado se a passagem era ou não decorrente de nova 

tentativa. A ocorrência de óbitos foi verificada no Sistema de Informações sobre 

Mortalidade (SIM) dos munícipes de Ribeirão Preto, através dos dados de 

identificação de todos os indivíduos incluídos neste estudo.  

 

 

4.5 Análise estatística 
 

 

Os dados obtidos foram compilados em categorias e digitados duas 

vezes, para que fossem identificados possíveis erros de digitação. Em seguida foi 

realizada a checagem de consistência dos dados.  

Os dados foram analisados no pacote estatístico SPSS 16.0. Para a 

caracterização clínica e sociodemográfica da amostra e caracterização do 

atendimento foram realizadas comparações entre os sexos. Variáveis categóricas 

foram analisadas por meio do teste do chi-quadrado ou teste exato de Fisher e 

variáveis ordinais foram avaliadas por meio do test t de student.  

Para o estabelecimento de eventuais preditores de evolução, foram 

definidas duas variáveis de desfecho: a) encaminhamento dado na alta do hospital 

de emergências (seguimento ambulatorial & internação psiquiátrica parcial ou 

integral); e b) ocorrência de novas tentativas de suicídio, confirmadas por novas 
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passagens pelo hospital de emergências devido à nova tentativa de suicídio ou óbito 

por suicídio confirmado no SIM, de munícipes de Ribeirão Preto, nos dois anos 

subseqüentes à admissão índice. 

Inicialmente foram calculadas as razões de chance (RC) e os respectivos 

intervalos de confiança (IC 95%) das variáveis de interesse, com relação a 

encaminhamento na alta e ocorrência de novas tentativas de suicídio. Para ambos 

os desfechos, as variáveis que apresentaram diferenças estatisticamente 

significativas (p≤ 0,05) na análise univariada foram incluídas na análise de regressão 

logística e analisadas conjuntamente pelo método de entrada seqüencial das 

variáveis (forward stepwise).  

Adotamos como nível de significância valores de p ≤ 0,05. 

 

 

4.6 Aspectos éticos 
 

 

O presente estudo foi aprovado pela Comissão de Normas Éticas 

Regulamentares do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão 

Preto da Universidade de São Paulo (processo no 13437/2008, Anexo 2). 
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5 RESULTADOS  
 
 

5.1 Definição da amostra 
 

 

Entre janeiro de 2006 e dezembro de 2007, 534 pacientes admitidos na 

Unidade de Emergência do HCFMRPUSP receberam o diagnostico de “lesão auto-

provocada intencionalmente” (CID-10 X60 a X84). Todos os prontuários foram 

consultados para preenchimento do protocolo de caracterização da tentativa de 

suicídio. Em 122 (22,8%) prontuários verificou-se que a lesão auto-provocada não 

caracterizava tentativa de suicídio e sim comportamento agressivo sem intenção 

suicida, como por exemplo, soco em parede ou em porta de vidro. Em 412 (77,2%) 

prontuários, a tentativa de suicídio foi confirmada e os protocolos devidamente 

preenchidos. 

A figura 2 apresenta a distribuição dos pacientes incluídos no estudo. 

 

 
Figura 2 - Distribuição dos pacientes admitidos na Unidade de Emergência do Hospital das Clínicas 
da FMRP-USP, ente janeiro de 2006 a dezembro de 2007, de acordo com o diagnóstico e a 
ocorrência de tentativas de suicídio e óbitos  
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5.2 Caracterização da amostra  
 
 

5.2.1 Caracterização sociodemográfica 

 

 

A amostra foi composta por 412 tentadores de suicídio, com uma 

proporção significativamente maior de mulheres (58,7%) do que de homens (41,3%) 

(χ² = 11,64; p < 0,001). As idades variaram entre 12 e 83 anos, sendo as mulheres 

significativamente mais jovens (31,4 ± 13,6 anos), do que os homens (34,3 ± 15,0)  (t 

= 2,07; p = 0,039). 

Os graus de escolaridade de ambos os sexos foram semelhantes (χ² = 

5,73; p = 0,215); e a grande maioria (81,8 %) possuía ensino fundamental (oito anos 

de estudo ou menos). Essas variáveis estão demonstradas na Tabela 2. 

 
Tabela 2 - Distribuição de pacientes que foram admitidos na Unidade de Emergência do 
HCFMRP/USP no período de 01/01/2006 a 31/12/2007 por tentativa de suicídio, segundo sexo e 
escolaridade (n= 412). 

 Feminino Masculino Total 
 N % N % n % 
Nenhum 10 4,10 11 6,5 21 5,1 
Fundamental 196 81,0 141 82,9 337 81,8 
Ensino médio 19 7,8 5,0 2,9 24 5,8 
Ensino superior 05 2,1 5,0 2,9 10 2,4 
Desconhecido 12 5,0 8,0 4,7 20 4,9 
Total 242 100,0 170 100,0 412 100,0 

 
Conforme apresentado na Tabela 3, houve uma diferença significativa 

entre os sexos quanto à realização de atividades profissionais (χ² = 197,12; p < 

0,001). Cerca de metade das mulheres (49,2%) não possuía vínculo empregatício, 

mas se relatou como dona de casa, enquanto que 22,3% possuíam atividade 

remunerada. Entre os homens, 54,7% exerciam atividade remunerada e 25,9% não 

exerciam atividades profissionais no momento de admissão no hospital de 

emergência.  
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Tabela 3 - Distribuição de pacientes que foram admitidos na Unidade de Emergência do 
HCFMRP/USP no período de 01/01/2006 a 31/12/2007 por tentativa de suicídio, segundo sexo e 
ocupação (n= 412). 

 Feminino Masculino Total 
 N % n % n % 
Ativo 54 22,3 93 54,7 147 35,7 
Inativo 07 2,9 44 25,9 51 12,4 
Dona de Casa 119 49,2 00 0,0 119 28,9 
Estudante 50 20,7 23 13,5 73 17,7 
Ignorado 12 5,0 10 5,9 22 5,3 
Total 242 100,0 170 100,0 412 100,0 

 
A Tabela 4 mostra que a maioria dos pacientes não possuía vínculos 

conjugais, independentemente do sexo (64,5% entre as mulheres e 65,3% entre os 

homens) (χ² = 1,68; p= 0,448). 

 
Tabela 4 - Distribuição de pacientes que foram admitidos na Unidade de Emergência do 
HCFMRP/USP no período de 01/01/2006 a 31/12/2007 por tentativa de suicídio, segundo sexo e 
estado civil (n= 412). 

 Feminino Masculino Total 
 N % n % n % 
Com vínculo 82 33,9 53 31,2 135 32,8 
Sem vínculo 156 64,5 111 65,3 267 64,8 
Ignorado 04 1,7 06 3,5 10 2,4 
Total 242 100,0 170 100,0 412 100,0 

 
Houve diferença significativa entre os sexos, com relação à cor da pele (χ² 

= 10,60; p = 0,005). Conforme pode ser observado na Tabela 5, essa diferença deve-

se a uma proporção superior de mulheres (20,2%) da cor parda, com relação à 

proporção dos homens (10%) da mesma cor (p = 0,006). Há uma tendência à 

significância em relação à cor negra, com um número maior de homens (10,6%) em 

relação às mulheres (5,4%) da mesma cor (p = 0,058). 
 

Tabela 5 - Distribuição de pacientes que foram admitidos na Unidade de Emergência do 
HCFMRP/USP no período de 01/01/2006 a 31/12/2007 por tentativa de suicídio, segundo sexo e cor 
da pele (n= 412). 

 Feminino Masculino Total 
 N % N % n % 
Branca 180 74,4 135 79,4 315 76,5 
Parda 49 20,2 17 10,0 66 16,0 
Negra 13 5,4 18 10,6 31 7,5 
Total 242 100,0 170 100,0 412 100,0 
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A Tabela 6 mostra distribuição dos pacientes incluídos no estudo segundo a 

procedência. Há uma maior proporção de pacientes do município de Ribeirão Preto 

(63,8%) em comparação aos demais municípios da região, porém esses resultados não 

apresentaram diferenças significativas entre os sexos (χ² = 4,39; p = 0,115).  

 
Tabela 6 - Distribuição de pacientes que foram admitidos na Unidade de Emergência do 
HCFMRP/USP no período de 01/01/2006 a 31/12/2007 por tentativa de suicídio, segundo sexo e 
procedência (n= 412). 

 Feminino Masculino Total 
 N % N % n % 
Ribeirão Preto 151 62,4 112 65,9 263 63,8 
DIR de Ribeirão Preto 85 35,1 58 34,1 143 34,7 
Outras DIR 06 2,5 0,0 0,0 06 1,5 
Total 242 100,0 170 100,0 412 100,0 

 
 
 

5.2.2 Caracterização clínica 
 

 

Tentativas de suicídio prévias, bem como tratamento psiquiátrico prévio, 

foram relatadas, respectivamente, em 32,0% e 28,4% dos prontuários. Não houve 

diferenças entre os sexos quanto às tentativas prévias de suicídio (χ² = 0,42; p = 

0,811), mas houve uma tendência de uma maior proporção de mulheres (31,8% 

contra 23,5%) em seguimento psiquiátrico à época da admissão no serviço de 

emergência (χ² = 5,84; p = 0,053). Em uma parcela significativa dos prontuários não 

havia registro de informações relativas a tentativas prévias de suicídio e a 

tratamentos psiquiátricos anteriores (41,3% e 37,6%, respectivamente). Esses dados 

estão apresentados nas Tabelas 7 e 8.  
 

Tabela 7 - Distribuição de pacientes que foram admitidos na Unidade de Emergência do 
HCFMRP/USP no período de 01/01/2006 a 31/12/2007 por tentativa de suicídio, segundo sexo e 
tentativa de suicídio prévia (n= 412). 

 Feminino Masculino Total 
 n % n % n % 
Sim 78 32,2 54 31,8 132 32,0 
Não 67 27,7 43 25,3 110 26,7 
Sem informação no prontuário 97 40,1 73 42,9 170 41,3 
Total 242 100,0 170 100,0 412 100,0 
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Tabela 8 - Distribuição de pacientes que foram admitidos na Unidade de Emergência do 
HCFMRP/USP no período de 01/01/2006 a 31/12/2007 por tentativa de suicídio, segundo sexo e 
tratamento psiquiátrico prévio (n= 412). 

 Feminino Masculino Total 
 n % n % n % 
Sim 77 31,8 40 23,5 117 28,4 
Não 85 35,1 55 32,4 140 34,0 
Sem informação no prontuário 80 33,1 75 44,1 155 37,6 
Total 242 100,0 170 100,0 412 100,0 

 
Houve diferenças significativas entre os sexos, em relação ao método 

utilizado nas tentativas de suicídio, (χ² = 55,77; p < 0,001). Um número maior de 

mulheres (91,3%) utilizou intoxicação exógena como método. Os homens utilizaram 

métodos mais violentos, como enforcamento, arma de fogo e arma branca (19,3%). 

Esses dados estão apresentados na Tabela 9. 

 

Tabela 9 - Distribuição de pacientes que foram admitidos na Unidade de Emergência do 
HCFMRP/USP no período de 01/01/2006 a 31/12/2007 por tentativa de suicídio, segundo sexo e 
método da tentativa (n= 412). 

 Feminino Masculino Total 
N % N % n % 

Intoxicação exógena 221 91,3 125 73,5 346 84,0 
Métodos violentos  21 8,7 45 26,5 66 16,0 
Total 242 100,0 170 100,0 412 100,0 

 
Conforme apresentado na Tabela 10, os diagnósticos de transtorno 

depressivo (39,3%) e de transtorno de personalidade (18,7%) foram os mais 

freqüentes. Observaram-se diferenças estatisticamente significativas entre os sexos 

(χ² = 17,07; p < 0,001), com uma maior proporção de mulheres com diagnóstico de 

transtornos depressivos e de personalidade e uma maior proporção de homens com 

diagnóstico de transtornos psicóticos. Em 17,5% dos prontuários não foram 

encontradas informações relativas à presença ou ausência de diagnóstico 

psiquiátrico. 
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Tabela 10 - Distribuição de pacientes que foram admitidos na Unidade de Emergência do 
HCFMRP/USP no período de 01/01/2006 a 31/12/2007 por tentativa de suicídio, segundo sexo e 
diagnóstico psiquiátrico primário (n= 412). 

 Feminino Masculino Total 
 n % n % n % 
Transtornos depressivos 106 43,8 55 32,4 161 39,3 
Transtornos psicóticos 13 5,4 17 10,0 30 7,3 
Transtornos de personalidade 56 23,1 21 12,4 77 18,7 
Outros 30 12,4 42 24,7 72 17,5 
Sem registro de diagnostico 37 15,3 35 20,6 72 17,5 
Total 242 100,0 170 100,0 412 100,0 

 

 

 
5.3 Caracterização do atendimento 

 

 

Observou-se diferença estatisticamente significativa entre os sexos, com 

relação à clínica de admissão (χ² = 28,17; p < 0,001). A Tabela 11 mostra que houve 

uma maior proporção de mulheres admitidas por especialidades clínicas (p = 0,015) 

e uma maior proporção de homens admitidos por especialidades cirúrgicas (p = 

0,016).  
 

Tabela 11 - Distribuição de pacientes que foram admitidos na Unidade de Emergência do 
HCFMRP/USP no período de 01/01/2006 a 31/12/2007 por tentativa de suicídio, segundo sexo e 
clínica de admissão (n= 412). 

 Feminino Masculino Total 
 n % n % n % 
Especialidades clínicas 185 76,4 111 65,2 296 71,8 
Especialidades cirúrgicas 27 11,1 34 20,0 61 14,8 
Psiquiatria 30 12,3 25 14,7 55 13,3 
Total 242 100,0 170 100,0 412 100 

 
Após a avaliação pela clínica de admissão, 68,4% dos pacientes 

receberam alta antes de completar 24 horas de permanência hospitalar, 3,6% 

pacientes foram a óbito e 3,9% evadiram-se do serviço sem autorização médica. 

Como mostra a Tabela 12, não houve diferenças significativas entre os sexos quanto 

ao atendimento inicial de emergência (χ² = 7,90; p = 0,092).  

O tempo de internação variou de menos de 24 horas a 150 dias (média = 

3,9 ± 10,0 dias) sem diferenças significativas entre os sexos (t = 0,40; p = 0,693).  
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Tabela 12 - Distribuição de pacientes que foram admitidos na Unidade de Emergência do 
HCFMRP/USP no período de 01/01/2006 a 31/12/2007 por tentativa de suicídio, segundo sexo e 
avaliação após primeira clínica de admissão (n= 412). 

 Feminino Masculino Total 
 N % n % N % 
Liberado 176 72,7 106 62,4 282 68,4 
Transferido para outra 
clínica 30 12,4 32 18,8 62 15,0 
Transferido para outro 
hospital 19 7,9 18 10,6 37 9,0 
Evadiu 11 4,5 05 2,9 16 3,9 
Óbito 06 2,5 09 5,3 15 3,6 
Total 242 100,0 170 100,0 412 100,0 

 
A Tabela 13 mostra que no momento da alta hospitalar, a maioria dos 

pacientes foi encaminhada para seguimento psiquiátrico em serviços extra-

hospitalares (49,5%), mas uma maior proporção de homens (26,5%), em 

comparação com as mulheres (15,3%), foi encaminhada para serviços de internação 

parcial ou integral (χ² = 8,86; p = 0,030).  

 
Tabela 13 - Distribuição de pacientes que foram admitidos na Unidade de Emergência do 
HCFMRP/USP no período de 01/01/2006 a 31/12/2007 por tentativa de suicídio, segundo sexo e 
encaminhamento após avaliação (n= 412). 

 Feminino Masculino Total 
 n % n % n % 
Seguimento extra-hospitalar 130 53,7 74 43,5 204 49,6 
Internação psiquiátrica 
parcial ou integral 37 15,3 45 26,5 82 19,9 
Óbito 6 2,5 9 5,3 15 3,6 
Sem informação no 
prontuário/óbito imediato 69 28,5 42 24,7 111 26,9 
Total 242 100,0 170 100,0 412 100,0 
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5.4 Encaminhamento dado no momento da alta do hospital de emergências 
 

 

Conforme comentado anteriormente, a informação relativa ao tipo de 

encaminhamento dado no momento da alta do hospital de emergências não estava 

disponível em 111 prontuários examinados e 15 pacientes foram a óbito durante a 

internação, sendo esses pacientes excluídos desta etapa da análise estatística. A 

análise de regressão logística foi realizada em uma subamostra de 286 pacientes 

(204 encaminhados para serviços extra-hospitalares e 82 que foram encaminhados 

para internação psiquiátrica). Algumas categorias de variáveis independentes foram 

condensadas, de maneira a permitir a comparação entre os grupos.  

Conforme pode ser observado na Tabela 14, na análise univariada, as 

variáveis sexo masculino, método violento na tentativa de suicídio, tratamento 

psiquiátrico prévio e diagnóstico de transtorno psicótico associaram-se com uma 

maior probabilidade de encaminhamento para internação psiquiátrica, no momento 

da alta do serviço de emergência.  Após ajuste por regressão logística, sexo 

masculino, uso de método violento na tentativa de suicídio e história de tratamento 

psiquiátrico prévio mantiveram-se como preditores de encaminhamento para 

internação integral ou parcial em serviço psiquiátrico. 
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Tabela 14 - Análises de regressão das características demográficas e clínicas dos pacientes 
internados em um hospital de emergência devido uma tentativa de suicídio (286), de acordo com a 
disposição de alta para um ambiente protegido (internação parcial ou integral). 

 Hospitalizações  RC bruto (95% CI) RC ajustado (95% CI) 
 Não (204) 

% 
Sim (82) 

% 
   

Sexo      
Masculino 36.3 54.9  2.14* (1.27-3.60) 1.97* (1.23-3.46) 
Feminino 63.7 45.1    

Idade      
Até 29 anos 51.0 47.6  1.18 (0.47-2.98.)  
30 a 49 anos 38.2 43.9  1.45 (0.57-3.71.)  
Mais de 50 anos 10.8 8.5    

Etnia      
Brancos 78.4 73.2  0.75 (0.42-1.36)  
Negros/pardos 21.3 26.6    

Educação      
Nenhum/desconhecido 8.8 9.8  1.78 (0.45-7.04)  
Até 8 anos 83.2 85.4  1.65 (0.53-5.10)  
Mais que 8 anos 7.9 5.1    

Estado Civil      
Com vínculo 62.7 72.0  1.52 (0.87-2.66)  
Sem vínculo 37.3 28.0    

Situação Ocupacional      
Inativo 86.8 78.0  0.54 (0.28-1.05)  
Ativo 13.2 22.0    

Métodos      
Métodos violentos 6.4 23.2  4.43* (2.07-9.48) 3.51* (1.59-7.79) 
Intoxicação exógena 93.6 76.8    

Tentativa de suicídio prévia      
Sim 33.8 45.1  1.61 (0.95-2.71)  
Não ou não confirmada 65.8 55.7    

Tratamento psiquiátrico prévio      
Sim 30.9 43.9  1.75* (1.03-2.97) 1.92* (1.09-3.36) 
Não ou não confirmado 69.1 56.1    

Diagnostico      
Transtorno depressivo 45.0 36.7  0.96 (0.50-1.84) 0.83 (0.40-1.73) 
Transtorno psicótico 5.4 13.9  3.00* (1.13-7.97) 2.29 (0.79-6.65) 
Transtorno de personalidade 19.8 24.1  1.43 (0.68-3.00) 1.40 (0.62-3.16) 
Outros/desconhecido 29.7 25.3    

Tempo de internação      
Até 24 horas 49.5 51.9  1.68 (0.77-3.67)  
25 a 72 horas 30.2 35.4  1.88 (0.83-4.29)  
Mais de 72 horas 20.3 12.7    
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5.5 Evolução nos dois anos subseqüentes à tentativa de suicídio índice 
 

 

Para a análise da evolução após a alta do hospital de emergências foram 

considerados apenas os pacientes moradores da cidade de Ribeirão Preto. Esta 

estratégia foi adotada tendo-se em vista a impossibilidade de aquisição de 

informações relativas à eventual ocorrência de óbito entre pacientes procedentes de 

outros municípios.  

Dos 258 moradores de Ribeirão Preto que sobreviveram à tentativa de 

suicídio índice, 29 (11,2%) foram novamente admitidos no serviço de emergência 

nos dois anos subseqüentes à admissão índice, sendo que, entre as readmissões, 

24 (9,3%) foram devido a uma nova tentativa de suicídio. O tempo entre a internação 

índice e a readmissão variou de 9 a 695 dias (média = 222,3; dp = 190,0; mediana = 

194) 

Três casos de óbito por suicídio foram confirmados no SIM. Através do 

mesmo sistema foram confirmados os óbitos de dois pacientes por acidente, um por 

homicídio e quatro por causas clínicas. Estes sete indivíduos com causa de óbito 

diferente de suicídio foram excluídos da análise final, restando 251 pacientes (224 

sem registro de novas tentativas de suicídio, 27 com registro de novas tentativas de 

suicídio) para os quais foram buscados preditores independentes de novas 

tentativas de suicídio. 

A Tabela 15 mostra que, na análise univariada, tratamento psiquiátrico 

prévio e encaminhamento para internação psiquiátrica no momento da alta do 

hospital de emergências mostraram associação com nova tentativa de suicídio. 

Houve ainda uma tendência (p = 0,07) à associação entre histórico de tentativas de 

suicídio prévias e ocorrência de nova tentativa de suicídio. Após ajuste por regressão 

logística, apenas tratamento psiquiátrico prévio confirmou-se como preditor de nova 

tentativa de suicídio. 
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Tabela 15 - Análises de regressão logística das características demográficas e clínicas dos pacientes 
procedentes de Ribeirão Preto internados em um hospital de emergência devido a uma tentativa de 
suicídio (n = 251), de acordo com a ocorrência de uma nova tentativa de suicídio nos 2 anos após a 
admissão índice. 

 Nova tentativa  
 Não (224) 

% 
Sim (27) 

% 
 

 
OR bruto (95% CI) 

 
OR ajustado (95% 

CI) 
Sexo      

Masculino 58,5 63,0  1,21 (0,53-2,76)  
Feminino 41,5 37,0    

Idade      
Até 29 anos 51,1 44,4  1,17 (0,24-5,59)  
30 a 49 anos 38,9 48,1  1,67 (0,35-7,92)  
Mais de 50 anos 10,0 7,4    

Etnia      
Brancos 76,8 77,8  1,06 (0,41-2,76)  
Negros/Pardos 23,2 22,2    

Educação      
Nenhum/desconhecido 9,4 7,4  0,40 (0,07-2,30)  
Até 8 anos 81,3 79,1  0,46 (0,16-1,36)  
Mais que 8 anos 9,4 18,5    

Estado Civil      
Sem vínculo 67,9 63,0  0,85 (0,35-1,85)  
Com vínculo 32,1 37,3    

Situação Ocupacional      
Inativo 90,6 92,6  1,29 (0,29-5,85)  
Ativo 9,4 7,4    

Métodos      
Métodos violentos 85,7 91,2  1,09 (0,31-3,91)  
Intoxicação exógena 14,3 8,8    

Avaliação psiquiátrica      
Sim 95,1 92,6  0,65 (0,14-3,08)  
Não 4,9 7,4    

Tentativa de suicídio prévia      
Sim 30,8 48,1  2,09** (0,93-4,67) 1,48 (0,62-3,53) 
Não ou não confirmada 69,2 51,9    

Tratamento psiquiátrico prévio      
Sim 25,0 48,1  2,79* (1,24-6,28) 2,46* (1,07-5,65) 
Não ou não confirmado 75,0 51,9    

Diagnostico      
Transtorno depressivo 41,5 37,0  1,36 (0,47-3,92)  
Transtorno psicótico 7,1 11,1  2,38 (0,54-10,51)  
Transtorno de personalidade 17,4 29,6  2,60 (0,84-8,02)  
Outros/desconhecido 33,9 22,2    

Tempo de internação      
Até 24 horas 58,0 51,9  1,62 (0,35-7,49)  
25 a 72 horas 28,6 40,7  2,58 (0,54-12,37)  
Mais de 72 horas 13,4 7,4    

Encaminhamento para internação      
Sim 21,9 40,7  2,46* (1,07-5,63) 2,08 (0,89-4,89) 
Não ou não confirmado 78,1 59,3    
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6 DISCUSSÃO 
 
 

6.1 Caracterização sociodemográfica 
 

 

Este estudo objetivou a caracterização de pacientes com tentativas de 

suicídio suficientemente graves para justificar atendimento em hospital de 

emergências de referência. A população em estudo constituiu-se de pacientes 

jovens, de ambos os sexos, mas com predomínio de mulheres, com diagnóstico de 

transtornos psiquiátricos graves, sendo que uma parcela significativa já se 

encontrava em tratamento psiquiátrico e possuía história de tentativas de suicídio 

prévias.  

Houve predomínio de tentativas de suicídio entre os adulto-jovens, o que 

está de acordo com o que já se tem observado na literatura(6-24). Atualmente, no 

mundo, mais jovens do que idosos estão morrendo por suicídio, com 55% dos óbitos 

cometidos por pessoas com idade entre 5-44 anos. Consequentemente, a faixa 

etária com mais mortes em decorrência dessa situação ocorre entre 35-44 anos para 

homens e mulheres (7). 

Dados da literatura têm mostrado repetidamente que características 

sociais tais como baixo nível educacional, desemprego, condições de solteirice, 

divórcio ou viuvez são fatores de risco associados ao suicídio(38). Em nosso estudo, 

verificamos que a maioria não possuía atividade profissional remunerada, incluindo-

se os inativos, donas de casa e os estudantes (59,0%) sem vínculos conjugais 

(64,8%) e poucos anos de estudo (80%). Um dos fatores que pode estar associado 

ao maior número de tentativas de suicídio em indivíduos que vivem sozinhos seria a 

falta de apoio social quando passam por crise(39). 

Cerca de metade das mulheres incluídas no estudo reportaram-se como 

donas de casa. Estudo anterior examinou as características sociodemográficas entre 

os tentadores de suicídio e constatou que o estado profissional das donas de casa 

foi preditivo de posterior tentativa(40). Esses dados sugerem que a dependência 

financeira aumentaria o risco de suicídio. Nossos dados, porém, não nos permitem 

fazer tais inferências, uma vez que esta distribuição pode ser decorrente de outros 
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fatores e estar simplesmente refletindo o perfil de usuárias de hospital público de 

emergências.  

Em nossa amostra observamos uma maior proporção de mulheres 

(58,7%), em comparação com os homens (41,3%), o que está de acordo com a 

proposição de que as mulheres tentam suicídio três vezes mais do que os 

homens(41). Outro estudo comparou indivíduos com uma tentativa de suicídio 

(primeira vez) e com três ou mais (repetidores) tentativas, observando uma maior 

proporção de indivíduos do sexo feminino no grupo dos “repetidores”(42). Esse 

resultado pode indicar uma maior dificuldade, no sexo feminino, em lidar com crises 

e eventos estressantes da vida, provável impulsividade diante do sentimento de 

sofrimento, desesperança e desespero em que a única solução encontrada é por 

meio de uma tentativa de suicídio.  

Um aspecto que chamou a atenção foi à diferença estatisticamente 

significativa entre os sexos em relação à cor da pele. Nesse estudo as mulheres da 

cor parda apresentaram maior índice de tentativa de suicídio em relação aos 

homens e o inverso ocorreu com a cor negra, houve uma tendência superior de 

homens com tentativas de suicídio em relação às mulheres. Na literatura não 

encontramos estudos sobre tentativas de suicídio que comparassem as diferenças 

entre os sexos em relação especificamente à cor da pele negra e parda, mas 

existem evidências de que maior freqüência de tentativas de suicídios entre os 

homens negros do que entre homens brancos. Por outro lado, mulheres brancas 

tentam suicídio em proporções comparáveis a mulheres negras(43). 

No Brasil existe uma intensa miscigenação étnica e é preciso ter cautela 

na análise desses dados, tendo-se em vista também o pequeno tamanho amostral. 

Fazem-se necessários estudos futuros para investigar fatores inter-relacionados, 

como aspectos culturais e socioeconômicos, levando em consideração a diversidade 

e as especificidades das regiões brasileiras.  

Independente do sexo, em nosso estudo houve uma maior proporção de 

pacientes que se autodeclararam como brancos (76,5%). Estudo semelhante 

analisou pacientes hospitalizados por tentativa de suicídio, onde encontrou em seus 

resultados uma chance duas vezes maior de indivíduos da raça branca tentarem 

suicídio, quando comparados com não brancos(44). Novamente, é preciso cautela na 

interpretação destes dados, que podem estar apenas refletindo a distribuição étnica 

local.  
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Em relação ao método utilizado na tentativa de suicídio, nossos 

resultados apresentaram diferenças significativas entre os sexos: as mulheres 

predominaram sobre os homens no uso de intoxicação exógena, enquanto homens 

optaram por métodos mais violentos, como enforcamento, arma de fogo e arma 

branca. Embora as mulheres sejam propensas a tentar o suicídio mais vezes, 

homens fazem tentativas com mais gravidade e têm êxito mais freqüentemente(6). 

Para as mulheres, o uso de medicamentos como método de suicídio parece ser 

socialmente mais aceito. Já para os homens isto ocorre com armas de fogo, apesar 

de serem elas acessíveis a ambos os sexos(5). No entanto, a letalidade do método 

não parece estar diretamente relacionada à intenção de morte em si, mas à 

preferência do sexo na escolha do método(45). Recente revisão da literatura destaca 

também que a utilização de métodos violentos de suicídio pode estar associada com 

níveis de agressividade ao longo da vida(15). A maior proporção de homens admitidos 

por clínicas cirúrgicas provavelmente se deve ao uso de métodos violentos.  

 

 

6.2 Caracterização clínica 
 

 

Dados da organização mundial da Saúde mostram que os transtornos 

mentais estão associados com mais de 90% dos casos de suicídio, destacando-se 

que os transtornos do humor, a esquizofrenia e os transtornos de personalidade 

relacionados ao uso de substâncias estão entre os mais freqüentes(4). A taxa de 

tentativa de suicídio é cerca de 6 a 80 vezes mais elevada em pessoas com 

transtornos psiquiátricos(13). Em concordância com a literatura, o presente estudo 

revelou predomínio de diagnósticos de transtornos depressivos e transtornos de 

personalidade entre as mulheres, podendo ser este um fator importante no risco de 

suicídio. Outros estudos mostram que, ao longo da vida, de 5% a 12% dos homens 

e de 10% a 25% das mulheres desenvolvem depressão e, entre os gravemente 

deprimidos, 15% cometem suicídio(29). Recente revisão da literatura de estudos 

populacionais conduzidos nos Estados Unidos, Canadá e areas urbanas da China 

sugere que depressão é a principal entidade nosológica associada a tentativas de 

suicídio, à ideação suicida e a planos suicidas. 
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O sexo parece determinar diferenças nos perfis de indivíduos com 

tentativas de suicidio, entre as quais destacam a maior prevalência e intensidade de 

sintomas depressivos em mulheres. Os homens tendem a procurar menos ajuda, 

são diagnosticados com menos frequencia como deprimidos, além de apresentarem 

menor adesão a tratamentos(15). 

Outro estudo que corrobora nossos achados em relação à presença do 

diagnóstico de transtorno de personalidade mostrou que essa situação representou 

um aumento de 12 vezes do risco de suicidio para homens e de 20 vezes para 

mulheres(1). Além disso, pessoas com esse diagnóstico apresentam mais tentativas 

de suicídios quando comparados com outros grupos(39- 46). Entre as pessoas que 

morrem por suicídio, 30 a 40% apresentaram um transtorno de personalidade(6). 

Também em concordância com a literatura, essa investigação mostrou 

maior proporção de homens com diagnóstico de transtornos psicóticos. O risco de 

suicídio para homens com diagnóstico de esquizofrenia é quase triplicado em 

relação às mulheres com o mesmo diagnóstico(47). Tentativas de suicídio são 

estimadas entre 27% e 55% dos pacientes com esquizofrenia e entre 40% e 50% 

apresentam ao menos ideação suicida(1). De acordo com outro estudo, tentativa de 

suicídio em pessoas com esquizofrenia é particularmente preocupante e sublinha a 

necessidade de um cuidado mais intensivo pelo menos nos dois primeiros anos 

após a tentativa(48).  

Uma parcela significativa dos pacientes reportou tentativas prévias de 

suicídio, o que vai ao encontro de estudos que apontam para o aumento do risco de 

suicídio após tentativas de suicídio(14-49). Além disso, em quase metade dos 

pacientes para os quais havia registro no prontuário de informações sobre 

tratamentos psiquiátricos prévios, esta informação se confirmou. Tomados em 

conjunto, esses dados corroboram a gravidade do transtorno psiquiátrico de base.  

 

 

6.3 Encaminhamento na alta do hospital de emergências 
 

 

A indicação de internação parcial ou integral, no momento da alta do 

hospital de emergência foi feita para cerca de 20,0% dos pacientes. Esses 

resultados estão em desacordo com dados da literatura que mostram que dois 
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terços dos tentadores de suicídio foram encaminhados para tratamento de 

internação psiquiátrica(50). Essas discrepâncias podem ser decorrentes das 

características de organização da rede de serviços de Saúde Mental da região, que, 

à época da coleta de dados para este estudo, oferecia modalidades diversificadas de 

seguimento extra-hospitalar, bem como agilidade para a absorção de casos novos. 

De qualquer maneira, os resultados aqui obtidos sugerem que a tomada 

de decisão quanto à necessidade de manutenção do seguimento psiquiátrico em 

ambiente protegido após avaliação inicial devido à tentativa de suicídio parece ser 

norteada pela condição psiquiátrica de base. Embora não tenha mantido a 

significância estatística na análise de regressão logística, houve uma maior 

proporção de pacientes com transtornos psicóticos que foram encaminhados para 

internação parcial ou integral e a existência de tratamento psiquiátrico prévio 

aumentou em 2 vezes a chance de internação. Por outro lado, as características da 

tentativa de suicídio também influenciaram na tomada de decisão quanto ao 

encaminhamento, uma vez que o uso de métodos violentos aumentou em 3,5 vezes 

a chance de internação. 

A maior proporção de homens encaminhados para serviços de internação 

parcial ou integral poderia ser decorrente da presença de transtornos psicóticos, 

bem como pela utilização de métodos mais violentos, mas essa variável 

permaneceu como um preditor independente, mesmo após a análise de regressão 

logística. 

 
 

6.4 Ocorrência de óbitos e de novas tentativas de suicídio 
 

 

As estimativas de risco de morte após tentativa de suicídio variam de 2% 

para 14%(51). Na presente investigação este valor foi de 3,6%, sinalizando para a 

gravidade das tentativas de suicídio atendidas em hospital de emergências de 

referência.  

Embora existam evidências de que as mulheres tentam suicídio mais 

vezes, porém os homens tendem a cometer suicídio com mais freqüência(13-51), em 

nossos resultados não foi observada diferença significativa entre os sexos em 

relação ao desfecho fatal, o que reforça a complexidade do comportamento suicida e 
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ajuda a desmistificar a crença da banalização que poderia acontecer se todas as 

tentativas de suicídio entre o sexo feminino fossem consideradas de baixa letalidade 

e sem intenção de morte. Não se pode descartar, no entanto, que a ausência de 

diferenças significativas entre os sexos quanto ao desfecho fatal seja conseqüência 

do pequeno tamanho amostral dos indivíduos que foram a óbito. 

Dos 258 pacientes moradores de Ribeirão Preto que sobreviveram à 

tentativa inicial, 10 (3.9%) foram a óbito nos anos subseqüentes, sendo três (1.2%) 

com suicídio como causa confirmada e 3 (1,2%) por causas violentas como 

homicídio e acidentes. Foram observadas ainda, 24 (9.3%) novas tentativas graves a 

ponto de justificar re-encaminhamento para hospital de emergências. Esses 

resultados estão de acordo com dados da literatura que mostram que sobreviventes 

de uma tentativa possuem alto risco de reincidência e de completarem o suicídio. Até 

12% dos sobreviventes acabam se suicidando ao longo da vida, risco 38 vezes 

maior que a população em geral e superior a qualquer transtorno psiquiátrico(52-53). 
 

 

6.5 Preditores de novas tentativas de suicídio 
 

 

A análise univariada sugeriu que, pacientes que receberam indicação de 

internação psiquiátrica após a tentativa índice tiveram maior probabilidade de 

apresentarem novas tentativas de suicídio, embora não tenha mantido a significância 

estatística na análise de regressão logística, provavelmente devido ao pequeno 

tamanho amostral. De qualquer maneira, esses dados estão em concordância com a 

literatura, que sugere que, após uma internação, o risco de suicídio diminui com o 

passar dos anos, mas continua bem maior do que em indivíduos em tratamento 

apenas ambulatorial(54). 

Embora com apenas uma tendência à significância estatística, indivíduos 

com tentativa prévia de suicídio mostraram percentual mais elevado de novas 

tentativas (48,1% contra 30,8%). Esses dados estão em concordância com estudos 

retrospectivos que indicam que até 25% de todos os suicídios são precedidos por 

tentativas não fatais e que história de uma ou mais tentativas é um importante 

preditor para suicídio(11-55). Novamente, a falta de significância nesse resultado pode 

ser conseqüência do pequeno tamanho amostral dos reincidentes. 
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Histórico de tratamento psiquiátrico prévio foi o único preditor 

independente de nova tentativa. Esse achado está em consonância com estudo que 

apontou tratamento psiquiátrico como fator associado à repetição de tentativas de 

suicídio(49).  Estudos de base hospitalar mostram que cerca de 40% daqueles que 

tentam suicídio têm histórico de tratamento de transtornos psiquiátricos(56), o que 

reforça a importância do diagnóstico precoce e a necessidade de estratégias de 

tratamento adequadas.  

 

 

6.6 Limitações do estudo 
 

 

Os resultados obtidos neste estudo devem ser vistos com cautela, tendo-

se em vista algumas limitações metodológicas. A coleta de dados foi retrospectiva e 

baseada nos registros dos prontuários médicos. Neste processo, detectou-se a 

ausência de registro de informações relevantes para a tomada de decisão clínica.  

Embora tenham sido empregadas estratégias no sentido de ampliar a 

busca de tentadores de suicídio, por meio do uso de códigos diagnósticos mais 

amplos e inespecíficos, como lesão autoprovocada intencionalmente, alguns casos 

podem ter sido admitidos no hospital de emergências, sem o devido registro de 

tentativa de suicídio. 

É preciso ponderar também que os participantes desse estudo foram os 

que chegaram ao atendimento em hospital de emergência de referência, o que 

provavelmente não ocorre com um número significativo daqueles que fazem 

tentativas de suicídio. Ilustrativo desse fato é um estudo realizado em Campinas, 

onde se verificou que apenas uma de cada três tentativas de suicídio chegou a ser 

atendida em um serviço médico(24). Além disso, o fato do presente estudo ter sido 

realizado em hospital de referência para atendimento de pacientes com intoxicação 

exógena acaba por selecionar pacientes que fizeram nova tentativa suficientemente 

grave para justificar regulação médica para este tipo de serviço.  

Em relação à verificação de óbitos junto ao Sistema de Informação sobre 

Mortalidade (SIM), a busca com identificação dos pacientes que permitiu comparar 

com o banco de dados das tentativas de suicídio do estudo foi realizada somente no 

Município de Ribeirão Preto via Secretaria Municipal da Saúde, ocorrendo uma 
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possível perda amostral de óbitos por suicídios em outros municípios da região que 

integram a Divisão Regional de Saúde XIII (DRS-XIII) do Estado de São Paulo 

 

 

6.7 Desdobramentos do estudo 
 

 

Esse estudo demonstrou que pacientes admitidos em hospital de 

referência por tentativa de suicídio apresentam quadros psiquiátricos graves e, 

apesar das intervenções no momento da avaliação de emergência, continuam 

apresentando um risco elevado de novas tentativas de suicídio. Todavia, apesar da 

grande maioria dos pacientes ter passado por avaliação psiquiátrica no momento da 

admissão, chama a atenção a ausência de registro de informações clínicas 

relevantes para a tomada de decisão em uma parcela significativa dos prontuários. 

Tal fato aponta para a necessidade urgente de treinamento da equipe no sentido de 

uniformizar e sistematizar as suas práticas de atendimento. 

A melhor estratégia para populações de alto risco, como no caso de 

tentadores de suicídio, é melhorar a qualidade dos serviços de saúde e desenvolver 

intervenções realmente efetivas(57). Diante da ausência de registro de informações 

importantes nos prontuários procurou-se identificar possíveis fatores associados às 

tentativas de suicídio que permitissem criar um protocolo clínico de avaliação de 

risco suicida. Isto foi obtido através da análise de alguns dados resultantes do 

levantamento das características sociodemográficas e clínicas dos pacientes 

incluídos neste estudo. Este protocolo (Anexo 3) foi instituído nas rotinas de 

avaliação psiquiátrica de tentadores de suicídio admitidos no hospital de 

emergências em estudo. O protocolo passou a ser sistematicamente preenchido e 

anexado ao prontuário dos pacientes.  

De acordo com a literatura 40% dos indivíduos que morrem por suicídio 

procuraram um médico na semana da morte(6). A contribuição dessa pesquisa para a 

implantação do protocolo de avaliação do risco suicida pode contribuir para o 

declínio das taxas de suicídio na Divisão Regional de Saúde XIII (DRS-XIII) do 

Estado de São Paulo.  Estudos futuros são necessários para a avaliação das 

contribuições trazidas por essa nova rotina. 
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7 CONCLUSÕES 
 

 

A população atendida em hospital público de emergências de referência 

regional é composta predominantemente por indivíduos jovens, do sexo feminino, sem 

vínculos conjugais, com baixa escolaridade e sem ocupação profissional remunerada.  

A maioria apresentava diagnóstico de transtornos mentais graves, como 

transtornos depressivos, psicóticos e de personalidade. Pelo menos 1/3 desta 

população possuía tentativas de suicídio prévias e já havia se submetido a seguimento 

psiquiátrico, o que confirma a gravidade do transtorno psiquiátrico de base.  

A maioria dos pacientes optou por intoxicação exógena como método de 

tentativa de suicídio, foi admitida no hospital de emergências por especialidades 

clínicas, permaneceu internada por um período relativamente curto e foi encaminhada, 

no momento da alta, para seguimento em serviços psiquiátricos ambulatoriais.  

Observou-se, no entanto, uma taxa de 3,9% de óbitos decorrentes da 

tentativa de suicídio que justificou a admissão no hospital de emergência e uma taxa 

de 2,4% de mortes violentas, sendo metade (1,2%) com causa da morte por suicídio 

confirmada, nos dois anos seguintes à alta hospitalar. Esses dados apontam para a 

gravidade dos casos atendidos e a necessidade de estabelecimento de intervenções 

eficazes.  

A tomada de decisão quanto à necessidade de manutenção do paciente 

em ambiente protegido baseia-se em aspectos demográficos, condição psiquiátrica 

de base e gravidade da tentativa de suicídio. Ser do sexo masculino, ter usado 

método violento e possuir história de tratamento psiquiátrico prévio aumentou a 

chance de 2 a 4 vezes de encaminhamento para hospitalização psiquiátrica após a 

tentativa de suicídio índice. 

História de tratamento psiquiátrico prévio no momento da tentativa de 

suicídio mostrou-se como um preditor de nova tentativa de suicídio grave nos dois 

anos subseqüentes à admissão em hospital de emergências. 

A grande maioria dos pacientes admitidos no hospital de emergência por 

tentativa de suicídio passou por avaliação psiquiátrica, mas essa avaliação se 

mostrou inconsistente com relação ao registro da caracterização clínica do risco de 

suicídio, justificando a criação de protocolos específicos para esse fim. 
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ANEXOS 

 
ANEXO 1 

 
Protocolo de Caracterização de Tentativa de Suicídio 

 
Código do paciente 
 
 
Clínica de admissão 
 
 

 
Após a avaliação inicial na clínica de admissão, o paciente: 

 Foi liberado para casa       
        
 Ficou em observação na clínica de admissão (até 24 horas) 
  
  Se sim: Tempo de permanência (em horas) 

         
 Foi internado na clínica de admissão (mais de 24 horas) 
        
  Se sim: Tempo de permanência (em dias) 

 
       
 

 
Após a alta da clínica de admissão, o paciente 

 Foi liberado para casa 
       
 Foi transferido para outra clínica       
  Se sim: Clínica: 

 
          
   Tempo de permanência (em dias) 

 
       
 Foi transferido para outro serviço hospitalar 
  Se sim: Serviço hospitalar 

 
 
Método da tentativa de suicídio (descrever) 
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Avaliação Psiquiátrica 
 
Diagnóstico(s) psiquiátrico(s) inicial(is) 
 
 
 
Conduta(s) inicial(is) 
 
 
Número de Reavaliações 
 
 
Diagnóstico(s) psiquiátrico(s) definitivo(s) 
 
 
Conduta(s) definitiva(s) 
 
 
Encaminhamento Especificar: 
  
  Serviço Psiquiátrico em Atenção Primária  
    
  Serviço Psiquiátrico em Ambulatório 

Especializado 
 

    
  CAPS, NAPS, HD  
    
  Serviço privado  
    
  Outro  
    
  Sem informações no prontuário  
   
 

Caracterização da ideação e/ou tentativa de suicídio 
 

O paciente comunicou a intenção suicida antes da tentativa? 
 Comunicação inequívoca  Comunicação ambivalente 
    
 Não comunicou  Sem informações no prontuário 
    
Descrever: 
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O paciente tomou precauções para evitar que alguém o encontrasse? 
 Nenhuma  Precauções passivas  
    
 Precauções ativas  Sem informações no prontuário 
    
Descrever: 
 
 
 
 
 

Tentativa(s) de suicídio anterior(es) 
 Sim No de 

vezes:________ 
 Não  Sem informações no prontuário 

       
Descrever: 
 
 
 
 
 
 

Em tratamento psiquiátrico 
 
 Sim   Não  Sem informações no prontuário 
       
  Se sim Serviço 

 
   Tipo de tratamento 

 
   Tempo de seguimento 

 
   Medicações em uso 
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IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE (para contato telefônico) 
 
Nome:________________________________________________________________ 
 
Endereço 
Residencial____________________________________________________________ 
 
____________________Cidade_________________CEP__________________UF___ 
 
Ponto de Referência: ___________________________________________________ 
 
 
TELEFONE RESIDENCIAL: _______________________  COMERCIAL:  __________ 
 
 
TELEFONES PARA CONTATO: __________________________           
(Quem?__________________ ) 
 
__________________________           (Quem?__________________ ) 
 
ACOMPANHANTE: ________________________  TELEFONE: __________________ 
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ANEXO 2 
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Protocolo clínico – AVALIAÇÃO DE RISCO SUICIDA 
Serviço de Psiquiatria – Unidade de Emergência HCFMRP-USP 

 
 
 
 

ANEXO 3 
 
 
 

 
DIRETRIZES PARA A  

AVALIAÇÃO DE RISCO SUICIDA 
                     
1) A avaliação de risco suicida deve ser feita em ambiente calmo e sem risco de interrupções, 

respeitando-se a privacidade do paciente. O examinador deve demonstrar empatia, tranqüilidade e 
seriedade durante a entrevista. Deve ser continente e acolhedor e evitar comentários críticos, 
reprovações ou julgamentos morais e religiosos.  

 
2) A avaliação deve ser ampla, cobrindo diferentes aspectos do funcionamento biopsicossocial do 

indivíduo. Em geral, inicia-se a avaliação por questões mais gerais e com a progressão da 
entrevista, questões mais específicas são elaboradas. 

 
3) Suicídio é uma causa freqüente de óbito em levantamentos populacionais, representando um sério 

problema de saúde pública. Vários fatores são associados a um aumento do risco de suicídio, 
como a presença de transtorno psiquiátrico, ser do sexo masculino, estar em faixas etárias 
extremas e não possuir vínculos afetivos. Tentativa de suicídio parece ser o fator mais consistente 
para predizer a ocorrência de novas tentativas ou de morte por suicídio. No entanto, nenhum fator 
de risco ou combinação de fatores tem especificidade e sensibilidade suficientes para selecionar 
aqueles que vão ou não tentar o suicídio. Portanto, o julgamento clínico da gravidade do quadro é 
fundamental na avaliação de risco e prevenção do suicídio. 

 
4) Os dados da literatura sugerem que uma parcela significativa das pessoas que cometem suicídio 

procura serviços de saúde no mês que antecede a sua morte e fazem algum tipo de comunicação 
a respeito da intenção suicida. Além disso, de maneira geral, o paciente se sente aliviado por poder 
falar com um profissional de saúde a respeito das suas eventuais intenções suicidas. Portanto, o 
médico não deve se constranger em abordar o assunto com o paciente; deve pelo contrário, falar 
com o paciente sobre suicídio de maneira clara, objetiva e acolhedora. 

 
5) A avaliação de risco de suicídio, de todos os pacientes internados na Unidade de Emergência por 

tentativa de suicídio deve ser registrada no protocolo clínico de avaliação de risco suicida. 
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Nome: Registro:  

Idade: 
 

Sexo:  Cor: 

Estado Civil: Procedência: 
 

Escolaridade: 
 

 
Data e hora da avaliação: Avaliador 

 
Suporte social 

Mora 

  Com familiares/amigos  Sozinho  Em instituição 

 Descrever: 
 

Tem filhos?  Sim  Não 

 Se sim, quantos, quais idades: 
 

Tem renda pessoal?  Sim  Não 

 Se sim, descrever: 
 

 Se não, como se sustenta? 
 

É profissionalmente ativo?  Sim  Não 

 Se sim, qual a profissão/ocupação? 

 Se não, há quanto tempo está inativo, por que razões, qual e quando foi o último emprego? 
 

Tem religião?  Sim  Não 

 Se sim, descrever (tipo de religião e características da prática religiosa, hábito de frequentar cultos/ missas): 
 

Tem atividades sociais/ de lazer?  Sim  Não 

 Se sim, descrever: 
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Caracterização da tentativa de suicídio  
 
Data da tentativa:_______/_______/_______ 

Meio utilizado: 

  Medicações  Venenos  Enforcamento 

  Arma de fogo  Arma branca  Precipitar-se de local elevado 

  Outros – descrever: 

 
O paciente comunicou a intenção suicida antes da tentativa? 

  Não comunicou  Comunicação duvidosa  Comunicação clara 

 Descrever: 
 

O paciente tomou precauções para evitar que alguém o impedisse? 

  Nenhuma  Precauções duvidosas  Precauções claras 

 Descrever: 
 

O paciente tomou precauções para que alguém o encontrasse após a tentativa? 

  Nenhuma  Precauções duvidosas  Precauções claras 

 Descrever: 
 

O paciente buscou ativamente ajuda após a tentativa?  Sim  Não 

 Se sim, descrever: 
 

Tentativas de suicídio anteriores  Sim  Não 

 Se sim, número de tentativas: 

 Data da tentativa anterior à atual: ____/____/____ Método utilizado: 

 
Está, atualmente, em tratamento psiquiátrico?  Sim  Não 

 Se sim, serviço e tempo de seguimento: 
  

 Tipo de tratamento/medicações em uso: 
 

 Diagnóstico psiquiátrico: 
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Presença de condição de saúde dolorosa ou incapacitante  Sim  Não 

 Se sim, descrever: 
 

Uso atual de substâncias psicoativas  Sim  Não 

 Se sim, descrever: 
 

Estressores psicossociais atuais (problemas de vida)  Sim  Não 

 Se sim, descrever: 
 

História de suicídio na família?  Sim  Não 

 Se sim, descrever (nível de parentesco, quando e como ocorreu): 
 

 
Avaliação do quadro psiquiátrico atual 

Diagnóstico(s) psiquiátrico(s) inicial(is): 
 
 
 

Condutas iniciais: 
 
 
 
Avaliação do risco de suicídio atual 

  Idéias de morte  Ideação suicida  Planejamento suicida 

 Descrever: 

Tem suporte social?  Sim  Não 

 Descrever: 
 

Acessibilidade a meios letais 

  Medicações  Mora em local elevado  Arma de fogo 

  Venenos  Mora em local isolado  Outros. 

 Descrever: 
 

Risco profissional 

  Médico/Dentista/Enfermeiro  Policial/Bombeiro  Outros 

 Descrever: 
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Receptividade ao tratamento em Saúde Mental  Sim  Não 

 Descrever: 
 

Disponibilidade do tratamento indicado  Sim  Não 

 Descrever: 
 

 
Resumo do atendimento 

Clínica de admissão: 

Tempo em observação na clínica de admissão: 

Após alta da clínica de admissão, o paciente 

  Transferido para outra clínica  Foi liberado para casa 

 Clínica: Tempo de permanência: 

Transferência para outro hospital geral, após alta da EU  Sim  Não 

 Se sim, descrever: 

Número de reavaliações psiquiátricas durante a permanência na UE: 

Diagnóstico(s) psiquiátrico(s) definitivo(s): 
 
 
 
Conduta na alta da Psiquiatria: 
 
 
 
Encaminhamento para seguimento psiquiátrico: 

  Atenção Primária  Ambulatório de Saúde Mental 

  CAPS, HD  Serviço privado 

  Hospital Santa Tereza  EPIB 

  Outros. Descrever: 

 

Data e hora da alta da psiquiatria: Avaliador: 

 
 

 
 


