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Suicídio: um problema de saúde pública

• Fenômeno global  afetando todas as regiões do mundo

• 804 mil mortes por suicídio em 2012

• 1 suicídio a cada 40s no mundo / 1 tentativa a cada 3s

• 75% em países de renda baixa e média

• 15th causa de morte = 1.4% de todas as mortes no mundo

• 11.4 mortes /100 mil habitantes (15.0 em homens e 8.0 em 

mulheres)

• Homens/Mulheres: 3:1 em países de alta renda e 1,5:1 de baixa 

renda OMS 21012



• Uso de pesticidas, enforcamento e armas de fogo

• Muitos milhões de indivíduos afetados diretamente ou por luto

• Sub-estimativas: assunto tabu, ilegal, não-aceito, sub-notificação e 

misclassificação

• Dificuldade de predizer e de estudar: ausência de pessoas para estudo 

– óbitos

• Maioria dos estudos investigam precursores imediatos: auto-relatos 

de ideação suicida, planejamento e tentativas de suicídio – indivíduos 

vivos

OMS 21012

Suicídio: um problema de saúde pública





PENSAMENTO

PLANO

TENTA-
TIVA
DE

SUICÍDIO

ATENDIDOS EM

PRONTO-SOCORRO

17

Botega et al., 2005; 2010

5

3

1

Em cada 100 habitantes, ao longo da vida



Avaliação do risco de suicídio

Intencionalidade Suicida

Idéias de 
morte

Idéias de  suicídio

Planos de como 
se matar

Pesquisa 
poder letal

Providências 
pós-morte
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História familiar de suicídio
Familiares de 1º grau 4 X chance

Interação psicologia + transtornos mentais
+ estresse ambiente

Potencializam atos impulsivo

Comportamento geneticamente herdado

SUICÍDIO

Turecki, 2001; APA, 2003 



Alguns fatores de risco

PREDISPONENTES PRECIPITANTES

Presença de transtornos mentais

Tentativa prévia de suicídio

Suicídio na família

Abuso sexual na infância

Impulsividade/agressividade

Isolamento social

Doenças incapacitantes/incuráveis

Alta recente de internação psiquiátrica

Desilusão amorosa

Separação conjugal

Conflitos relacionais

Perda financeira / endividamento

Perda do emprego

Desonra, vergonha

Embriaguez

Fácil acesso a um meio letal

Presença de transtornos mentais



Suicídio e Transtonos Mentais

Transtornos do 

humor
35.8%

Esquizofrenia

11%

Sem diagnóstico 3.2%

Trans. de ajustamento 3.6%

Outros trans.psicóticos  0.3%

Trans. Organico  mental  1.0%

Tr. Personalidade

12%

Other DSM axis I diagnosis 5.1%

Organização Mundial da Saúde  - Bertolote - 2004

TRANSTORNO 

DO HUMOR

36%

Abuso e dependência

de SPA

22%

Tr. Ansiedade

6%

Análise de 15.629 suicídios na população geral
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Ferrari et al (2013). Global variation in the prevalence and incidence of major depressive disorder: a systematic review of the epidemiological literature. 

Estimativas da prevalência pontual de depressão no mundo



Média de 4,4%







Depressão Total Mulheres Homens F:M

% (SE) % (SE) % (SE)

12-meses 10.4 (0.6) 14.3 (1.0) 6.1 (0.7) 2.3

Vida 18.4 (0.8) 24.6 (1.2) 11.4 (0.8) 2.2

Recorrência 56.7 (1.5) 58.1 (2.2) 53.4 (4.8) 1.1

p<0.05 (gender difference)

Estudo São Paulo Megacity (N=5037)
Prevalência na vida e nos últimos 12 meses



%(SE) OR(CI) Chisquare

Suicidal ideation 14.9 (1.5) 9.4*(6.0-14.8)
X²=103.2

P=.000

Suicide plan 5.7 (1.1) 8.6*(4.4-16.9)
X²=43.2

P=.000

Suicide attempt 2.9 (0.9) 7.7*(2.6-23.0)
X²=14.9

P=.000

Estudo São Paulo Megacity (N=5037)
Hx de suicídio nos ultimos 12 Meses



12-month Disorders %1(SE) OR2(CI)

Tr. de ansiedade 44.3 (3.2) 4.0*(2.8-5.6)

Abuso/Dependência de AD 6.8 (1.5) 3.3*(2.0-5.5)

Tr controle de impulsos 16.5 (1.8) 4.9*(3.0-8.1)

Qualquer outro TMC 53.0 (2.9) 4.4*(3.4-5.9)

1 TMC 23.5 (3.0) 1.7*(1.2-2.4)

2 TMC 18.4 (1.4) 6.4*(4.4-9.3)

3+ TMC 11.1 (1.8) 7.3*(4.5-11.7)

Estudo São Paulo Megacity
Comorbidade com outros TMC 12 meses



Estudo São Paulo Megacity
Comorbidade com doenças físicas (12-m)

% (SE) OR (95% CI)

Dor costas/pescoço 39.2 (2.8) 2.0 (1.5-2.6)

Alergias respiratórias 32.3 (3.1) 1.5 (1.1-2.1)

Dores crônicas (>6m) 29.0 (2.3) 2.6 (2.0-3.4)

Cefaléias intensas e 
freqüentes

54.7 (2.9) 3.0 (2.3-4.0)



Impacto das comorbidades no suicídio

Dificuldade 

diagnóstica

Aumento do uso 

de serviços de saúde

Pior desempenho 

profissional

Risco de suicídio

Pior prognóstico

Sintomas 

mais graves

Comorbidades



Depressão: como reconhecer
• Depressão é o diagnóstico mais comum em suicídios consumados
• Sintomas são persistentes e interferem na vida normal

• tristeza, humor depressivo
• desânimo, cansaço, falta de energia
• perda do interesse
• anedonia (alegria e prazer)
• apatia ou irritabilidade
• medo, insegurança, desesperança, vazio
• baixa auto-estima, inutilidade, fracasso, ruína, culpabilidade
• interpretação distorcida e negativa da realidade, pessimismo
• dificuldade de concentração e memorização, tomar decisões, raciocínio 

lentificado
• lentificação ou agitação psicomotora
• alterações do apetite e do peso
• alterações do sono
• diminuição da libido e do desemprenho sexual
• pensamentos recorrentes de morte e suicídio
• dores e outros sintomas físicos (GI, cefaleia, dor no corpo, pressão no peito, etc)

• Depressão Uni ou Bipolar
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Depressão

•Prevalência elevada na população geral: entre 10% 
e 25% das mulheres e entre 5% e 12% dos homens

•Segunda maior causa de incapacitação no mundo

•Primeira em mulheres de 15-45 anos

•Crônica e Recorrente

•Subdiagnosticada

•Subtratada



%2(SE) OR3(CI)

Depressão

Saúde mental 23.1 (2.4) 6.4*(4.4-9.5)

Clinicos gerais 15.2 (2.0) 8.8*(5.7-13.7)

Depressão grave

Saúde mental 28.2 (2.7) 17.9*(3.4-94.3)

Clinicos gerais 16.0 (2.7) 4.7*(1.2-18.5)

Estudo São Paulo Megacity (N=5037)
Tratamento 12 meses



Probabilidade de Recorrência

• <60% para 1 episódio prévio
• 60-90% para 2 episódios prévios
• >90% para 3 ou mais episódios

• SPMC: 63% das pessoas que haviam tido algum episódio 
depressivo na vida, tiveram reocorrencia nos últimos 12-
meses

Angst et al., 1973; Keller et al., 1992, Viana et al, 2012



Depressão

Quanto maior o número de episódios anteriores

•a duração do intervalo eutímico torna-se 
progressivamente mais curta 

• resposta ao tratamento farmacológico e 
psicoterapêutico tende a diminuir

Greden, 2013 



Depressão
Objetivos do Tratamento

• Eliminação ou diminuição dos sintomas 
depressivos

• Redução do risco de recaída e recorrência

• Melhora da qualidade de vida

• Melhora do estado clínico geral

• Diminuição de morbidade e mortalidade

• Redução do risco de suicídio



Depressão e Álcool

•10-30% dos  pacientes com dependência de 

álcool tem depressão

• 5% - 21% dos pacientes com depressão tem 

dependência de álcool

•43% dos bipolares tem abuso/dependência

•Comorbidade álcool e suicídio é elevada



A abordagem do comportamento suicida em pacientes 
com depressão: 

• Cuidados físicos

• Detecção de risco futuro de suicídio

• Identificação e tratamento da depressão e outros 
transtornos comórbidos: tratamentos farmacológicos e 
acompanhamento psicológico

• Cuidados visando a prevenção da repetição

• Avaliação do risco é um julgamento complexo 

• Na dúvida, sempre optar pela maior cautela

• E manter o acompanhamento! 

Manejo



Educação do Paciente, dos familiares 
e dos profissionais da saúde

• Depressão é uma doença e não um estado de espírito, uma 
fraqueza ou defeito de caráter

• Recuperação é a regra e não a exceção

• Tratamentos são efetivos

• O risco de recorrência é elevado

• Os pacientes e familiares devem estar alertas para sinais e 
sintomas precoces de recorrência

• Quanto mais precoce o diagnóstico e o tratamento melhor o 
prognóstico

• Deve-se SEMPRE investigar ideação suicida e avaliar a 
gravidade da intencionalidade de suicídio



Tratamento da depressão com 
antidepressivos

• Tratamento com medicamentos antidepressivos reduz 

significativamente as taxas de suicídio

• Quanto mais precoce o tratamento, mais rápida a remissão e menor 

a chance de cronificação

• Cerca de 2/3 das pessoas tratadas respondem satisfatoriamente ao 

primeiro antidepressivo prescrito

• O uso de antidepressivos mostra-se eficaz em reduzir os sintomas 

de depressão e de ansiedade

• Entre os gravemente deprimidos, 15% se suicidam

• A remissão sustentada está associada a redução na taxa de suicídio

• Cautela nos pacientes com depressão bipolar
Hall e col ;BMJ, 2003 na Austrália no período de 1991-2000



Kupfer, 1991 - WPA/PTD Educational Program on  Depressive Disorders

Fases do tratamento da depressão

Gravidade

Tempo

Resposta

Recaída
Recorrência

Manutenção
1 ou mais anos

Continuação
4-9 meses

Aguda
6-12 semanasFases de tratamento

Sintomas

Remissão

Transtorno Depressivo

Recaída

Sem depressão

Recuperação
completa



LÍTIO: reduz significativamente o risco de suicídio em 
pacientes com transtornos do humor

suicídio                   tentativas

5X
10X

10X 1.4X

Sem lítio

Lítio

Pop.geral

Baldessarini e col. Ann NY Acad Sci 2001; 932:24-8
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LÍTIO: AÇÃO ANTI-SUICIDIO COMPROVADA



Consequências da Depressão Residual

•Maior número de consultas médicas

•Maior mortalidade em condições clínicas
• Infarto do miocárdio
• Câncer
•AVC

• Piora da qualidade de vida

•Maior risco de recaída

•Maior risco de suícidio

•Maior risco de rupturas conjugais e profissionais

•Maior risco de abuso e dependência de álcool e drogas



SUPRE-MISS
Intervenção breve e 

seguimento telefônico

5 centros            

Campinas (BRASIL),

Chennai (ÍNDIA)

Karaj (IRÃ)

Colombo (SIRI LANKA)

Yuncheng (CHINA)

1867 tentativas de

suicídio



TENTATIVAS
DE

SUICÍDIO

TRATAMENTO
USUAL

desfechos

Entrevista
Motivacional

Telefonemas
periódicos    

1s

2s

4s

7s

11s

4m

6m

12m

18m

INTERVENÇÃO
BREVE

18m

SUPRE-MISS



TENTATIVAS
DE

SUICÍDIO

TRATAMENTO
USUAL

INTERVENÇÃO
BREVE

2,2 %   0,2%

SUICÍDIOS APÓS 18 MESES

Fleischmann et al., 2009



Despreparo profissional

• >50 % dos pacientes com depressão que buscam
serviços de atenção primária não são diagnosticados

•60-75% das pessoas que tentaram suicídio procuraram 
um serviço de cuidados primários

• Em média, um mês antes do suicídio 

Van der Sande e cols., 1997, Luoma, 2002



Comportamento suicida

DESEJO IDEAÇÃO

COMUNICAÇÃO

TENTATIVA

TENTATIVA

COMUNICAÇÃO

IDEAÇÃO

CONSUMADO

NÃO OBSERVÁVEL

OBSERVÁVEL

PLANO



COM
IDEAÇÃO 
SUICIDA

SEM 
IDEAÇÃO

IDEAÇÃO E TENTATIVAS DE SUICÍDIO

Baltimore, amostra populacional,  n = 3.481

10%

1,6%

13 ANOS

Kuo et al., 2001
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Felitti & Anda

Exposição a ACEs na Infância e Depressão



Felitti & Anda

Exposição a ACEs na Infância: Depressão e Suicídio



90% dos suicídios são passíveis de 
serem prevenidos!



A violência contra a criança e a 
violência de gênero, também são!



Faça a sua parte: 
identifique, notifique, 

denuncie e CUIDE!

Grata pela atenção!

mcviana6@gmail.com


