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RESUMO 

Titulo: Avaliaçao do Valor Diagnostico das Escalas de Risco de Suicidio, Suspeita de 

Transtorno Menta!, Sintomatologia Depressiva e Expectativa de Futuro para Tentativa 

de Suicidio em Adolescentes de 13 a 20 anos 

Objetivo: Avaliaçao de instrumentos de aferiçao de sintomas psiquiatricos e 

comportamentais para identificaçao de adolescentes de 13 a 20 anos atendidos por 

Tentativa de Suicidio, através do valor diagnostico de escala de Risco de Suicidio, de 

Sintomatologia Depressiva, Suspeita de Transtorno Mental e Expectativa de Futuro; 

estudo da associaçao de genero, idade, classe social. desempenho cognitivo e 

Depresao Maior (DSM IV) com Tentativa de Suicidio e analise de tentativas de suicidio 

prévias associadas ao instrumentos em estudo. 

Delineamento: estudo de caso-contrale 

Desfecho: tentativa de suicidio (TS) foi conceituado como um ato voluntario com o 

objetivo de causar a morte do individuo 

Fatores em Estudo: sintomatologia depressiva (escala MADRS), suspeita de transtorno 

menta! (escala SRQ), expectativa de futuro (escala QEF). risco de suicidio (escala de 

ideaçao suicida: RS e comportamento suicida: RS 1) 

Metodologia: durante 12 m es es consecutvos (de m aio de 1995 a m aio de 1996), através 

de plantoes diarios em um serviço de emergència médica, foram entevistados 81 

adolescentes entre 13 e 21 anos de idade que cometeram tentativa de suicidio (casos), 

sendo avaliados através de escalas MADRS, SRQ, QEF. RS e RS1 . Foram controladas 

variaveis de confusao: funçao cognitiva, nivei de consciència, nivei socio-economico, 

Depressao Maior e dados socio-demograficos (idade, sexo e instruçao). O grupo de 

casos foi comparado a um grupo contro/e constituido de 126 estudantes de escolas 

publicas e 61 adolescentes atendidos em serviço ambulatoria! por doenças clinicas de 

baixa morbi-mortalidade. 

Resultados: foram analisados 81 casos (75,3% dos sexo feminino) , com predominio da 

faixa etaria de 17 a 20 anos (43,2%) e que tentaram suicidio principalmente por 

intoxic~çao exogena (79%). As principais classes sociais representadas foram a Média 

(25,9%) e Média lnferior (51 ,9%) e a presença de Depressao Maior ocoreu em 28 



sujeitos (34,6% ). Entre os 187 adolescentes do grupo contro/e ( 126 estudantes de 

escolas da rede publica e 61 jovens atendidos em um ambulatorio de doenças clinicas 

de baixa morbi-mortalidade), 54% pertenciam ao sexo feminino , com predom inio das 

classes sociais Média (50,2%) e Média lnferior (41.8%). A faixa etaria mais frequente fai 

de 15 a 17 anos (38%) , nao sendo identificado nenhum caso de Depressao Maior. Fai 

testado o valor diagnostico individuai das escalas por analise de diferentes pontos de 

corte, sensibilidade (S) e especificidade (E) (curva ROC), seguidos por técnicas de 

combinaçao em série e paralelo e analise discriminante, a fim de incrementar a 

identificaçao de casos. O modelo de Regressao Logistica classificou corretamente os 

casos em 86,94% (S = 80% e E= 89%). Através de pareamento foram realizadas todas 

as analises anteriores. Por fim. fai avaliada a presença de TS prévia que, dentro de um 

modelo de Regressao Logfstica, atingiu valor de 95% de classificaçao correta de casos 

e controles. 

Conclusoes: As escalas avaliadas nao apresentaram valor diagnostico entre casos e 

controles, sendo apenas historia prévia de TS de valor discriminatorio entre os grupos 

estudados, sugerindo um modelo de comportamento suicida entre jovens distinto dos 

modelos utilizados na literatura. 
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1. INTRODUçAo 

"Ninguém percebe o que estci acontecendo comigo. É duro ter que fazer as cotsas 
sentindo essa dor, esse vazio. No meio do trabalho, sentia vontade de chorar. Fui para 
casa meio desesperado, entrei no quarto, mas nao conseguia fazer nada. Fui umas trés 

vezes à cozinha na esperança de que alguém percebesse que eu estava sofrendo. 
Estou me sentindo muito sozinho e triste '~ (Dicfrio de Danie/, 17 anos) 

1.1 ADOLESCENCIA 

1.1.1 Caracteristicas S6cio-Demograticas 

Conceitualmente, a adolescéncia é resumida à segunda década da vida ou. para 

fins estatisticos, compreende a faixa etària entre os 15 e 24 anos (WHO. 1985). 

Entretanto, um dos principais aspectos da adolescéncia é a sua dimensao bio-

psicossocial , cujo impacto transcende os limites matemàticos e expressa peculiaridades 

individuats e socioculturais dos jovens. 

lndependente das alteraç6es fisicas (puberais) deste periodo, inicio e fim da 

adolescéncia sao determinados pela velocidade e pelo impacto da evoluçao das 

modificaçòes bio-psicossociais (transformaç6es inerentes ao processo de modificaçao 

corpora!: do infantil para o adulto, da identificaçao com grupos de iguais, da elaboraçao 

de escalas de valores pr6prios, de definiçao sexual, do estabelecimento de relaçòes de 

piena autonomia, etc.). No final deste processo caracteristicas fisicas, comportamentais 

e estruturaçao da personalidade sao atingidas (OSÒRIO, 1992). 

Durante este periodo de transiçao e de nova relaçao com o mundo adulto, os 

jovens estarao frente a conflitos pessoais e familiares, questionamentos sociais, 
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sentimentos de ambivalencia, que podem confundir a si mesmos e aos que o cercam 

sobre os limites e critérios de normalidade. Dentro deste contexto, adolescentes 

expostos a fatores de risco ambientais e individuais, quando diante de urna realidade 

frustrante. estao ma1s predispostos ao desenvolvimento de comportamento de risco. 

A frequencia aumentada de comportamentos auto-destrutivos entre os jovens, 

principalmente nas ultimas décadas, apresenta-se como um desafio para toda a 

sociedade e para os pesquisadores, que procuram estabelecer modelos causais , a fim 

de elaborar estratégias de prevençao. No entanto, entre as diversas dificuldades 

existentes para a execuçao de investigaç6es adequadas sobre o comportamento 

humano. caracteristicas culturais e habitos regionais de grupos sociais individuais 

definem comportamentos distintos entre adolescentes, caracterizando urna das 

limitaç6es metodòl6gicas observadas nestes estudos. O estabelecimento de padr6es de 

·normalidade' e a definiçao do efeito que habitos, crenças e conceitos culturais exercem 

sobre aqueles padr6es sao fundamentais, ja que influenciam diretamente os 

diagn6sticos e registros de saude das populaç6es. 

" Nao se passava um dia sem que eu refletiSSe se hav1a realmente alguma razao 
para contmuar vwo. Adiei a conclusao o quanto pude, mas sabia a resposta. E nao era 

medo da dor ffs1ca ... de certa forma acho que tinha amda alguma esperança de me/hora. 
Pouco a pouco fui percebendo que tudo que ali via va a solida o durava pouco: 

enfim, tive de encarar minha conc/usao ... "{E, 18 anos) 

1.1.2 Causas de Mortalidade 

A adolescència é descrita como um periodo de baixa morbi-mortalidade, 

particularmente quando comparada a outros periodos etarios, é também considerada 

como a fase da vida mais propensa a 6bito por causas violentas. As principais causas 

de 6bito entre jovens estao agrupadas em causas externas, isto é, mortes violentas 

provocadas por acidentes, homicidios e suicidios (WHO, 1985). 
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Como parte das metas elaboradas para o ano 2.000 pela Organizaçao Mundial 

da Saude (WHO, 1995) foi desenvolvido nos Estados Unidos da América do Norte 

(EUA) um estudo para identificaçao das questées mais relacionadas a lesées na 

populaçao jovem. O questionario utilizado, YRBSS (Youth Risk Behavior Surveillance 

System), identificou as principais causas de morbi-mortalidade associadas a lesées 

intencionais, que representam mais de 1/3 de todas as mortes relacionadas a lesées 

(O'CARROLL et al. , 1993). Através de uma revisao sobre repercussées e 

desigualdades sociais, SERFA TY (1998) relata o aumento progressivo de suicidios 

entre jovens a ocorrer nesta ultima década, consoante com o crescimento da violència 

em populaçées de adolescentes (WHO, 1995). 

OVERPECK e colaboradores (1998) realizaram um estudo para avaliar fatores 

de risco de homicidio na infancia, destacando o crescimento da violència e do 

homicidio, sendo esta a principal causa de morte por les6es na infancia. Entre 1983 e 

1991 , foram identificados 2.776 homicidios atingindo o primeiro ano de vida nos EUA, 

situaçées consideradas alarmantes por desencadearem atitudes auto-destrutivas que 

atingem adolescentes e adultos como um todo. Dois dos principais fatores de risco 

observados foram idade materna abaixo dos 19 anos e escolaridade mais baixa 

(menos anos), identificando um perfil de adolescentes do sexo feminino envolvidos 

diretamente com violència intra e extra-familiar. 

O suicidio representa atualmente a 38 causa de morte nos EUA na adolescència, 

cujos indices quadruplicaram nas ultimas décadas, atingindo taxas de 11,1:100.000. Do 

mesmo modo, as taxas de homicidio vèm aumentando progressivamente (13,9:100.000 na 

fase final da adolescència), tendo passado para a 28 causa de mortalidade nos EUA 

(O'CARROLL et al., 1993). Acidentes saò considerados a primeira causa de morte entre os 

jovens, embora exista uma evidente limitaçao na diferenciaçao entre casos de "acidentes" e 

comportamento suicida, em funçao de aspectos metodol6gicos, sociais e culturais 

(CASSORLA, 1979). Acidentes, homicidios e suicidios juntos representam 75% dos 6bitos 

entre adolescentes. Apesar do evidente impacto destes dados num periodo 
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no qual a vida é considerada "saud~lVel", poucos profissionais da saude fora da area de 

saude mental avaliam a presença de ideaçao suicida como parte de seu exame de 

rotina (ASCHKENASY et al. , 1992). Também tem sido descrito (HODGMAN & 

McANARNEY, 1992), que entre as taxas de mortalidade por acidente automobilistico na 

adolescéncia, existe indubitavelmente, um grande numero de suicidios com éxito, 

porém mascarados. É impossivel determinar o verdadeiro numero de suicidios que 

ocorrem diariamente em todos os lugares, mas de forma geral, se para cada 50 a 200 

epis6dios de tentativa de suicidio (TS) ocorra um caso de suicidio com éxito na 

populaçao jovem, os registros oficiais de suicidio sao extremamente subestimados. 

Conforme estudos de HALFON e colaboradores (1995), aproximadamente 1.000 

jovens cometem suicidio a cada ano na França, significando a 2a causa de morte nesta 

fa ix a etaria. As taxas de suicidio atingem 7, 7:100.000 e a razao para TS relatada é de 

351 :100.000, considerando que devem ser 2 a 3 vezes sub-diagnosticadas. A relaçao 

de mortes por suicidio entre adolescentes é menor do que entre adultos (15,4: 1 00.000); 

entretanto, os casos de TS sao muito superiores (351: comparados com 18:1 00.000). 

Na Australia , o suicidio ja representa a principal causa de morte na 

adolescéncia, atingindo urna das taxas mais elevadas entre os paises industrializados 

(16.4:100.000), onde aproximadamente 5 jovens cometem suicidio a cada semana 

(VEIT & SCHWARZ. 1995). Em muitos paises europeus. como França, lnglaterra e 

Escandinavia, o suicidio ocupa o segundo lugar entre as causas de morte na 

adolescéncia e, nos EUA, como ja mencionado, este ocupa o terceiro lugar. Num 

estudo do grupo de REY GEX (1998) foi descrito que, na Suiça, as taxas atingem 

11:100.000 para a faixa etaria entre 15 e 19 anos, colocando-se na 4a posiçao entre os 

paises do continente europeu, que é antecedida pela Finlàndia (22: 1 00.000) , Noruega 

(17: 1 00.000) e Austria (15,5: 1 00.000). 

As taxas de suicidio na América Latina oscilam entre 6 a 10:100.000 (sexo 

masculino) e 2 a 4:100.000 (sexo feminino) conforme descreve SERFATY (1 998). Nas 
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cidades de Sao Paulo e Rio de Janeiro. VERMELHO & MELLO JORGE (1 996) 

estudaram a evoluçao da mortalidade entre jovens (15 a 24 anos) no periodo de 1930 a 

1991. Até 1970-1980, houve declinio das taxas de mortalidade deste grupo etario: a 

seguir. observou-se uma tendencia crescente. principalmente no sexo masculino. Do 

ponto de vista social , os autores salientam o reflexo para nossa sociedade destas 

perdas. considerando como injustificadas principalmente a luz de um mundo moderno. 

rumo a longevidade tao almejada. Enquanto as doenças infecciosas e parasitarias 

respondiam pelas principais causas de 6bito até 1960, estas cederam lugar as causas 

externas (causas violentas acidentais e intencionais). No entanto, é preciso lembrar que 

estes estudos sao realizados a partir de registros de 6bitos ou de locais de atendimento 

especializado, o que introduz uma série de erros de amostragem (sub ou 

supervalorizaçao de certas caracteristicas) . Entre as inumeras raz6es pelas quais nao 

dispomos de informaç6es corretamente identificadas sobre suicidios, destacam-se a 

"pressao sociale cultura!" , levando a maior identificaçao de suicidios com exito no sexo 

masculino. como uma maior tolerancia na ocorrència de TS em mulheres, por serem 

considerados atos inconseqOentes, principalmente em paises da América Latina 

(CASSORLA, 1979; 1980). 

Conforme dados da Secretaria de Saude e Meio Ambiente do Rio Grande do Sul 

(SSMA-RS}, a populaçao de adolescentes (10-19 anos) no ano de 1997 correspondia a 

1.865.939 no estado, sendo 236.067 jovens na cidade de Porto Alegre. Neste periodo, 

foram registradas 836 (aproximadamente 4:1 0.000) mortes por causas externas no RS 

e 125 (5:1 0.000) em Porto Alegre. Oestas, correspondiam a /esoes auto-provocadas de 

forma voluntaria (suicidios) 70 casos no estado e apenas 8 em Porto Alegre. 

A mortalidade proporcional por faixa etaria demonstra cla ramente o predominio 

das causas extemas entre adolescentes, atingindo maior repercussao neste periodo 

etario do que qualquer outro (Figura 1 ). Apesar da reduçao de 6bitos por causas mal 

definidas. observa-se um incremento acentuado em causas como homicidio 

principalmente no grupo etario entre 15 e 19 anos e "aparente" estabilizaçao de 6bitos 
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por suicidio. Sem duvida, devemos considerar todas as limitaç6es metodolégicas de 

registro influenciando mais o armazenamento de dados de suicidio do que outras 

causas violentas, subestimando-se os numeros referentes a suicfdios em relaçao às 

demais causas (Figura 2 ). 
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Figura 1 - Mortalidade proporcional por Causas Externas 
Rio Grande do Sul, 1997 
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Entre inumeras dificuldades de registro da mortalidade por causas violentas, o 

significado da morte representa, para o grupo social de origem como um todo, 

familiares e, consequentemente para profissionais da area da saude, urna variavel de 

grande impacto e de diffcil medida. Um exemplo disto ocorreu recentemente no Rio 

Grande do Sul, quando técnicos da Secretaria da Saude, observando a persistència de 

baixas taxas de mortalidade por suicidio e homiddios (inclusive em atestados de ébito 

realizados por peritos em Medicina Legai), modificaram a estrutura do proprio atestado, 

deixando na parte destinada às caracteristicas de causas de morte nao natural (causas 

externas) os termos " .. . provaveis circunstfmcias da morte: apenas de carater 

epidemiologico ... ". Deste modo, o formulario de registro dos ébitos mostrou urna 

amenizaçao na caracterizaçao de suicidios e homiddios entre crianças e jovens, o que 

ficou comprovado logo apés a implementaçao desta nova forma de registro. 
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Figura 2 - Mortalidade proporcional por Causas Externas 
15 a 19 anos - principal causa do ébito nesta faixa etaria - RS 
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"Re lato apos uma tentativo de suicidio: acordei algum tempo depois {néfo me 
lembro quanto) num hospital- cheio de tubos. Meu primo tinha ido buscar alguma coisa 

na minha casa me encontrou deitado com o vidro de remédio vazio sobre a escrivaninha. 
A primeira coisa que pensei foi: Eu sou um incompetente! 

Nem mesmo me matar eu consigo!!! Até a morte me rejeita!!! "(E, 18 anos) 

1.1 .3 Fatores Associados e Comportamento de Risco 

Entre inumeros indicadores da area de Saude Publica, as les6es 

intencionais (resultantes de violéncia interpessoal incluindo homicidios, ou 

auto-infligida incluindo suicidios) estao entre os mais importantes problemas de 

Saude Publica da atualidade. Os custos diretos e indiretos decorrentes dos 

6bitos, hospitalizaç6es e tratamentos especializados atingem cifras alarmantes. 

Quanto ao custo social, a lesao interìcional é considerada um indicador de risco 

de futura vitimizaçao, ou seja, de prediçao de comportamento auto-destrutivo, 

violento ou atit.udes anti-sociais (O'CARROLL et al., 1993). Considerando que a 

violéncia dentro da familia ou entre individuos com laços afetivos tende a 

assumir carater recorrente, o estudo de comportamento de risco imp6e-
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se como urna necessidade. lsto também é relevante em termos preventivos, ja que a 

exposiçao à violència na infancia e na adolescència aumenta o risco de assumir 

comportamento violento na vida adulta. 

Dentro da abordagem de risco, o estudo do suicidio caracterizados inicialmente 

por ideaçao e comportamento suicida (epis6dios de TS) pode oferecer um bom 

indicador sobre violència na adolescència e, consequentemente, urna idéia do 

direcionamento contemporaneo das nossas estruturas sociais. 

Avaliar a evoluçao social de sujeitos que cometeram TS na infancia e na 

adolescència jà foi alvo de estudos de seguimento (follow-up). Ap6s um periodo de 

observaçao de 1 O a 15 anos, um destes estudos identificou maior morbidade clinica e 

psiquiatrica, maior desagregaçao familiar, maiores indices de violència e menor padrao 

economico nos sujeitos que pertenciam ao grupo suicida em relaçao aos contro/es 

avaliados (OTTO, 1972). 

KOTILA & LONNQVIST (1989) investigaram a evoluçao de 362 adolescentes 

(15-19 anos) que tentaram suicidio, principalmente quanto a desfechos violentos. 

Através de registros médicos e policiais, apés 9 anos de acompanhamento, 8, 7% dos 

meninos e 1 ,2% das meninas haviam morrido; deste grupo, 2,2% cometeram suicidio. 

A média de èxito letal por suicidio ou violència foi 20 vezes maior para a mesma faixa 

etaria no mesmo periodo de tempo, sem influència da severidade das tentativas 

prévias de suicidio. Mortalidade aumentada entre jovens que apresentaram 

comportamento suicida apés um periodo de observaçao de 5 anos também foi descrita 

por LAURENT e colaboradores (1998). 

Através de um instrumento para· avaliar principais causas de les6es entre jovens 

(YRBSS - Youth Risk Behavior Surveillance System), WOODS e colaboradores (1997) 

avaliaram tentativa de suicidio nos 12 meses prévios à pesquisa numa amostra de 

adolescentes representativa de estudantes de escolas publicas e privadas do estado de 

Massachusetts, EUA. Através de modelo de regressao logistica com os 3054 sujeitos 
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avaliados, demonstraram que os comportamentos de risco associados aos epis6dios de 

TS foram violéncia fisica , uso de tabaco, proximidade com armas de foga e uso de 

drogas antes da ultima atividade sexual (RC variando entre 1.2 a 2.9). 

A presença de transtornos emocionais e os problemas comportamentais 

consequentes podem estar associados a maior risco suicida (SULIK & GARFINKEL. 

1992). Populaç6es de adolescentes escolares podem apresentar estes transtornos de 

forma relativamente comum . com frequéncias de 6 a 12% identificadas por 

atendimentos de nivei primario de cuidados de saude. Num estudo realizado em nossa 

meio, FEIJÒ e colaboradores ( 1997) avaliaram urna a mostra 126 jovens estudantes 

entre 13 e 20 anos de idade sem diagn6sticos de doença neuro-psiquiatrica ou clinica. 

Utilizando uma escala de auto-aplicaçao para triagem de transtornos mentais (SRQ: 

Self-Report Questionnaire), observaram 8% de positividade nesta escala, além de 19% 

de ideaçao e 9% de comportamento suicida por outro instrumento. As meninas 

apresentaram escores mais elevados de sintomas depressivos e suspeita de transtorno 

menta!, nao havendo diferenças entre classe social e faixa etaria. O grupo com mais 

sintomas depressivos (11 %) e/ou suspeita de transtorno menta! apresentou mais 

ideaçao. comportamento suicida e desesperança (p< O. 001 ). Nao fai identificado 

nenhum caso de Depressao Maior conforme critérios diagn6sticos do DSM-111-R. 

Em 1993, BRENT e colaboradores publicaram um estudo de caso-contrale sobre 

suicidio em adolescentes, comparando 67 casos de suicidios com éxito com 67 

contro/es da comunidade. O principal fatar de risco encontrado foi Depressao Maior 

(RC=27; IC=95%: 3,6-199,8}, havendo associaçao significativa do desfecho com TS 

prévia e ideaçao suicida (RC=17; IC=95%: 2,3-127,7). Tem sido descrito que entre 

adolescentes que cometem suicidio. 1/3 podem apresentar hist6ria de um ou mais 

epis6dios de TS prévia e, que para qualquer adolescente que se apresentam frente a 

um episodio de TS, 1% dos meninos e O, 1% das meninas, no minimo, morrerao por 

suicidio num futuro pr6ximo (VEIT & SCHWARZ, 1995). 
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Numa outra abordagem. CASSORLA (1985) avaliou caracteristicas do 

relacionamento social de jovens suicidas e observou ma1or frequéncia de antecedentes 

de brigas e agress6es fisicas, envolvimentos com ocorréncias policiais ou judic1ais de 

1ndividuos com antecedentes de TS em relaçao a contro/es psiquiatricos (nao suicidas) 

e contro/es normais. Problemas nas atividades escolares e profissionais (no trabalho) 

foram também mais frequentes no grupo suicida. Novamente, a maioria da amostra fai 

constituida pelo sexo feminino (84%), existindo maior frequéncia de gravidez entre as 

jovens do grupo com TS (p<0,05). O autor nao observou diferenças quanto a ocorréncia 

de abortamento. embora considere a existéncia de limitaç6es quanto a fidedignidade de 

uma variavel relacionada a uma contravençao (aborto) e ao numero de sujeitos 

estudados. Durante uma revisao sobre atitude auto-destrutiva na espécie humana, 

CASSORLA & SMEKE (1994) descrevem que a importancia do tema nao esta apenas 

vinculada a taxas de suicidio. homicidio ou violéncia obtidos em registros oficiais. 

Outras associaç6es, entre as quais predisposiçao maior a acidentes. descompensaçao 

de doenças cr6nicas, condutas hetero-agressivas, alteraç6es da resposta imunol6gica, 

dificilmente podem ser mensuradas de forma direta com eventos suicidas. 

Desestruturaçao social e familìar com sofrimento importante e relacionadas a transtorno 

mental. podem acarretar morte de forma indireta. que acabam fìcando fora das 

estatisticas. como comportamentos destrutivos associados ao uso do alcool e drogas. 

transmissao de doenças como SIDA. neglìgéncia com saude (tanto a nivei pessoal ou 

familiar). etc. Deste modo, os autores preconizam que se deva ampliar ao maximo o 

conceito e possiveis repercuss6es de comportamento de risco. atingindo nao apenas as 

consequéncias de morbi-mortalidade. como também as repercuss6es deste na estrutura 

soci al. 

Estou cansado e doente, 
A vida é uma sucessà'o de perdas 

E quanto mais voce ganhar, 
mais ira perder 

Viver apenas para morrer 
A morte sera a sa! da 

A safda para toda a dor 
Voce nà'o é nada m01s do que 

Uma criança assustada sozinha no escura 
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A vida é um quarto escuro 
O chéio estd recoberto de laminas afiadas 

As paredes estéio em foga 
A unica razéio da vida é a morte 

(de um jovem, 18 anos, que tentou su1cfdio 2 vezes) 

1.2 SUiciDIO: ASPECTOS SOCIAIS 

O interesse de pesquisadores em relaçao ao suicidio na adolescencia tem 

aumentado principalmente na ultima década, numa relaçao com o crescimento desta 

causa de morte entre os jovens apontado pelos indices de mortalidade, como 

comentado anteriormente (KACHUR et al. , 1995: SHAFFER et al.. 1996). 

A autodestruiçao voluntaria parece algo totalmente contrario a qualquer conceito 

logico de seleçao natura!, sob o ponto de vista de evoluçao e seleçao natural da 

espécie. Como o homem passou a controlar a produçao alimentar, vestuario, transporte. 

meio ambiente e, além disso. melhorou condiç6es de saude gerais, descobrindo a cura 

das doenças de massa e ampliando fantasticamente a expectativa de vida a partir da 

segunda metade deste século, pensou estar comandando os principais mecanismos de 

açao da seleçao natura!. Entretanto, outros mecanismos fazem frente a este desafi o de 

sobrev1vencia: a doença psiquiatrica, a SIDA. outras formas menos comuns de 

doenças. e aqui entram os comportamentos auto-destrutivos, ou seja, tudo aquile que o 

homem ainda nao conseguiu conhecer e dominar, permanecem de forma dinamica 

interag1ndo em nossa realidade (agindo seletivamente na espécie por acabar retirando 

os menos habeis). 

A història do suicidio apresenta aspectos especificos de cada cultura, cada 

sociedade tem seu passado e padroes pròprios de atitudes, entre as quais aquelas com 

relaçao ao suicidio. Mas por outro lado, e independente de cultura, dois caminhos 

podem ser traçados através da història do homem: a existencia do suicidio social ou 

institucional e o suicidio individuai ou pessoal. No primeiro, as regras do grupo (a 

sociedade) consideram o suicidio como parte da identificaçao do individuo com o grupo, 
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e prescreve ou aprova ocasi6es apropriadas para tal , inclusive as formas utilizadas 

("sacrificar sua vida pelo seu pais"; "morrer pelo seu rei"; "afastar-se de seu grupo l 

povo devido à idade avançada, doença ou privaç6es"). No segundo, o suicidio pode 

ser interpretado como um protesto contra dor pessoal ou desespero ("matar-se para 

escapar da desonra ou escravidao"; "frente à rejeiçao ou perda do objeto amado"; 

"escapar de opressao intoleravel, doença fisica ou dor") (COMMITTEE ON 

ADOLECENCE, 1996). 

CASSORLA & SMEKE (1994) apresentam urna abordagem didatica para a 

compreensao da autodestruiçao, salientando aspectos individuais tanto auto-referidos 

(uso de drogas) quanto hétero-referidos (homicidios, mortes acidentais), bem como 

aspectos coletivos auto-referidos (dificuldades de organizaçao social e de pratica 

solidaria) e hétero-referidos (desde atropelamentos até manutençao de mortalidade 

elevada por doenças passiveis de prevençao, bem como distribuiçao de renda 

desproporcional). 

Do ponte de vista social, é importante cementar sobre o impacto do suicidio nos 

grupos familiares e sociais. Nos EUA, de 30.000 casos de suicidio com èxito a cada 

ano, 2.000 ocorrem em adolescentes com idade inferior a 20 anos. Pesquisadores 

sugerem que a relaçao entre suicidio com èxito e TS varia entre 30-100 vezes 

atingindo, no minimo, taxas de 60.000 TS por ano entre adolescentes. Se 

considerarmos que aproximadamente 1 O familiares ou amigos pr6ximos possa m ser 

afetados a cada TS ou suicidio, um potencial de 600.000 pessoas/ano podem passar 

pela experiència junto ao adolescente com este comportamento. Finalmente, se 

considerarmos TS em todas as faixas etarias, aproximadamente 9 milh6es de 

pessoas/ano podem ter contato pessoal com suicidio ou TS (ASCHKENASY et al., 

1992). 

Através de urna revisao critica sobre suicidio em adolescentes, CASSORLA 

(1979) considera que o conflito gerado entre a realidade da morte em um jovem, que 
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estaria vivendo sua principal fase de descobertas e realizaçoes, pode ser tao intenso 

quanto o conflito que o adolescente vive na descoberta do mundo adulto. Enquanto o 

suicidio, de modo incontestiwel, coloca o homem frente a sua propria finitude e 

vulnerabilidade, quando presente na adolescencia gera inquietaçao e ansiedade 

dificeis de serem mensuradas (CASSORLA, 1979). 

Existe um consenso sobre as limitaçoes em relaçao às taxas de suicidio 

(subestimadas), principalmente durante a adolescencia. Nos EUA, a faixa etaria dos 15 

a 24 anos de idade é responsavel por mais de 15% dos suicidios com exito em todo o 

pais (Figura 3), com maior prevalencia do sexo masculino numa proporçao de 5:1 em 

relaçao ao feminino (KACHUR et al. , 1995). A tendencia de incremento destas taxas 

para o inicio do pr6ximo milenio demonstra, por si, a importància e preocupaçao 

mundial deste fenomeno, que ainda tem muito a ser esclarecido. 
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Apresentamos deste trecho em diante fragmentos da hist6ria de um jovem. 
hoje com 19 anos (aos 12 anos , t entou suicidio; 

com 15 anos , tentou novamente) 

"POR QUÉ? - Por que voce tentou se matar? Eu estava desgostoso com a vtda, 
tinha vcirios problemas pessoa1s ... O prmC!pa/ era a folta de amor prciprio. A primeira vez 

que eu tentei tinha 12 anos, e foi quando repeti de ano. Nao se1 o que me deu na hora, 
tome1 vcirios remédios que tinha em casa. Acho que foi por causa dos meus pa1s. E/es 

nunca me ensmaram a ter amor proprio. Eu nao era feliz comigo mesmo, eu me achava 
bobo, feio, tudo que tem de pior nas pessoas eu via de m 1m. " 

1.3 SUICiDIO E TENTA TIVA DE SUICiDIO NA ADOLESCENCIA 

As pesquisas realizadas sobre suicidio envolvem tradicionalmente populaç6es 

de adultos, e mes.mo assim sao consideradas como a melhor base para estudos sobre 

comportamento suicida na adolescencia. As principais constataç6es indicam que 

aproximadamente 7-1 O% de adultos e m tratamento por comportamento suicida 

(episodio de TS) morrem por suicidio; por outro lado, 60% das pessoas que morreram 

por suicidio nunca tentaram previamente. Deste modo, mais de 90% dos pacientes em 

tratamento por tentativa de suicidio nao morrerao por suicidio. e mais da metade dos 

casos de suicidio com exito nao apresentaram comportamento suicida anterior 

(ASCHKENASY et al.. 1992). 

MURPHY (1975). através de estudos com técnica conhecida como autopsia 

psicologica (entrevista detalhada com familiares ou pessoas muito proximas realizada 

posterior ao suicidio, cujo objetivo é identificar o perfil funcional prévio da vitima) de 

casos de suicidio em adultos. demonstrou que a maioria dos pacientes nunca havia 

consultado um profissional da area de saude mental. Entretanto, 50% havia consultado 

um médico clinico no periodo de 1 mes an'tecedendo o ato suicida e 80% havia 

consultado nos 6 meses anteriores ao. suicidio. De 49 adultos que consultaram um 

clinico dentro dos 6 meses que antecederam o suicidio, mais de 2/3 ja apresentavam 

tentativa prévia, mas apenas 40% de seus médicos estavam cientes deste fato. 
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1.3.1 Hip6tese Etiol6gicas do Suicidio 

Estudos sobre suicidio em adolescentes buscam evidenciar os principais fatores 

associados ao comportamento suicida na tentativa de evidenciar possiveis mecanismos 

causais , como: transtornos afetivos e alteraç6es de comportamento. fatores biolégicos. 

caracteristicas familiares e eventos traumaticos ou estressantes de vida. SULIK & 

GARFINKEL (1992) apresentam 3 modelos que abordam diferentemente a gènese do 

comportamento suicida: 

A. Mode/o psicodinamico: enfatiza a influència de eventos passados no estado 

atual do individuo; este modelo salienta o impacto que estressores cr6nicos ou eventos 

traumaticos podem ter no desenvolvimento social. cognitivo e emocional da criança e do 

adolescente. As modificaç6es no processo de desenvolvimento criam urna 

vulnerabilidade para manifestaçao de transtorno de humor ou comportamento que, por 

sua vez, predisp6e a manifestaç6es de comportamento agressivo ou auto-destrutivo. 

Este padrao de vulnerabilidade pode afetar as relaç6es interpessoais do adolescente 

em direçao a futuros eventos estressantes. Conflitos entre amigos e namorados(as), por 

exemplo, sao situaç6es frequentes durante a adolescència. mas que podem tornar-se 

de dificil manejo para o jovem com risco suicida. Desta form a. admite que além da 

exposiçao a estes fatores. é necessario existir o ''risco de suicidio". No entanto. nao 

levanta hipéteses na mesma linha para o risco, que é anterior à exposiçao aos fatores 

mencionados. 

Os principais estressores cr6nicos incluem: disfunçao familiar (devido a conflitos 

ou perdas) correspondendo a um sistema precario de suporte social , transtornos 

psiquiatricos nos pais, maus-tratos por. um membro da familia e histéria de suicidio na 

familia. 

B. Mode/o biomédico: sugere um substrato biologico ou genético subjacente ao 

desenvolvimento da doença psiquiatrica e subsequente comportamento suicida. Este 
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modelo enfatiza que alguns individuos tém uma propensao a desenvolver disturbios 

psiquiatricos (por exemplo: depressao) podendo resultar em um predominio de 

subsequentes eventos estressantes. Assim como existe um componente biologico ou 

genético para abuso de alcool e drogas (CRUMLEY, 1990), talvez através de um 

padrao multifatorial este modelo possa explicar a evoluçao de abuso de substancias a 

comportamento suicida. Difere do modelo anterior porque este enfatiza a sequela 

psicologica ou psiquiatrica e o anterior fatores predisponentes, levando ao 

desenvolvimento de transtornos de humor ou de comportamento. 

A evoluçao da pesquisa sobre marcadores biologicos de suicidio tem sido 

baseada em estudos de individuos adultos (MANN et al. , 1989; RICCI & WELLMAN. 

1990). As propostas investigadas nos ultimos 20 anos incluiram niveis de 17-

hidroxicorticosteroides urinarios, nivei de cortisol no plasma e liquido céfalo-raquidiano 

(liquor) , resposta à dexametasona, niveis de acido 5-hidroxi-indolacético no liquor. 

horm6nio liberador de tireotrofina (thyreotrophin releasing hormone - TRH), relaçao 

urinaria de norepinefrina: epinefrina, 3-metoxi-4-hidroxifenolgl icol e acido homovanilico, 

receptores para ligaçao de imipramina em tecido cerebral. niveis elevados de magnésio 

no liquor. e diminuiçao da prolactina à fenfluramina (ASCHKENASY et al., 1992). Estes 

estudos constituem areas promissoras ainda em desenvolvimento, ainda nao sendo 

utilizados como base para decis6es clinicas (KACHUR et al. 1995). As principais 

limitaç6es apresentadas referem-se a amostras reduzidas de sujeitos, comparaçao 

inadequada entre grupos, auséncia de uniformidade de critérios diagnosticos. 

dificultando a compreensao sobre os resultados encontrados, ja que nao é possivel 

definir se a associaçao seria com comportamento suicida, tendéncias à violéncia, 

impulsividade, ansiedade e agitaçao ou auséncia de diagnostico psiquiatrico. 

C. Mode/o de vulnerabilidade independente: enfatiza vulnerabilidade como 

fator predisponente para o desenvolvimento de comportamento suicida. Segundo este 

modelo. disturbios de aprendizagem, doenças clinicas, caracteristicas cu lturais e de 

personalidade, sao fatores anteriores para a génese de um aumento da susceptibilidade 

~
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ao comportamento suicida. Deste modo, a presença de vulnerabilidade subjacente 

predispée a um padrào de eventos estressantes. que favorecem à manifestaçào de 

doença ou transtorno psiquiàtrico e. por fim, comportamento suicida. 

No entanto. é como se a existencia destas alteraçòes prévias aparecessem do 

nada, ou unicamente para no futuro desencadear comportamento suicida. Este é um 

raciocinio estatico e unicamente centrado no suicidio. 

" O QUE ACONTECEU' - Nao se1~ tipo sei Id o que aconteceu, fiquei com medo 
de meu pa1, po1s sempre tirei boas notas e, af do nada, repeti de ano. Cheguei em casa 
triste, comece1 a tomar remédios e comecei a passar mal. Quando acorde1; minha avo 

estava Id, mmha méfe, ... néfo cheguei a ir para o hosp1tal. Meus pais acharam que era 
besteira mmha, coisa de criança. Falaram que néfo tinha nada a ver, que ninguém ia me 

matar porque eu repeti de ano. Me senti melhor na hora, mas depois me senti 
discriminado. Para meus pais, eu jd néfo era a mesma coisa, ... E minha vida so piorou, perdi 

o pouco do amor proprio que eu ainda tinha. " 

1.3.2 ldeaçao e Comportamento Suicida: Conceitos 

A /deaçao Suicida é definida por pensamentos ou desejo de morte intencional, 

incluindo ideaçào sobre outros individuos que cometeram ou que tentaram suicidio. 

assim como pensamentos sobre seu proprio suicidio. Pode representar idéias suicidas 

vagas, indefinidas. sem planos sobre implementaçào ou método a ser utilizado 

(ASCHKENASY et al.. 1992). Pensamentos sobre morte sa o relativamente comuns e 

tem sido documentados em aproximadamente 25% de adolescentes secundaristas 

(SMITH & CRAWFORD, 1986; HARKAVY-FRIEDMAN et al. . 1987; RUBENSTEIN et al. , 

1989; SULIK & GARFINKEL, 1992). 

O Comportamento Suicida pode ser dividido em gesto e tentativa suicida. Os 

gestos estào relacionados a comportamento de lesào auto-infligida, nào havendo 

necessariamente intençào séria e real de morrer como resultado da lesào. O 

comportamento nao tende a ser letal por natureza, (por exemplo: segurar arma de foga 
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sobre a cabeça sem tocar no gatilho ou arranhar o pulso sem risco de hemorragia). Os 

gestos suicidas podem ser considerados como comportamento de "chamar a atençao" 

(do inglés "acting-out"). Ainda nào esta definido se adolescentes que apresentam gestos 

suicidas tém maior risco para consequente tentativa ou suicidio completo. Este 

comportamento tem sido relatado entre pacientes com retardo menta!, esquizofrenia. 

transtorno de personalidade limitrofe (borderline) e em vitimas de abuso sexual. Alguns 

pesquisadores sustentam que gestos suicidas devam ser considerados semelhantes em 

letalidade à tentativa de suicidio (SULIK & GARFINKEL, 1992). 

Tentativa suicida (TS) pode ser distinguida de gestos suicidas por urna intençào 

do individuo ser seriamente ferido ou morto. Existe pouco consenso sobre como 

subdividir esta intençào mencionada. Algumas escalas foram desenvolvidas para avaliar 

o grau de severidade da intençào. como a escala de lntençào de Suicidio de Beck 

(Beck·s Suicide lntent Scale - SIS), a escala de lntençao de Pierce (Pierce·s lntent 

Scale). o questionario de ldeaçao Suicida (Suicide ldeation Questionnaire - SIQ) e a 

escala de Risco e Salvamento de Fox and Weissman (Fox and Weissman ·s Risk and 

Rescue Scale) (SULIK & GARFINKEL, 1992). Estas quatro escalas avaliam a intençao, 

assim como as circunstancias em torno do episodio. Apesar da escala SIS ter sido 

desenvolvida para avaliaçao de adultos. tem sido utilizada com frequéncia para 

avaliaçao de intençao suicida em adolescentes (SPIRITO et al. , 1996). 

Embora a associaçao entre as consequéncias médicas da tentativa e a intençao 

de morrer tenha sido delineada. esta relaçao parece ser extremamente fraca 

(PETERSON et al. , 1985; HAMDI et al. , 1991 ). A lguns estudos que avaliam intensidade 

do comportamento suicida nao encontraram associaçao entre severidade baixa e alta 

do tipo de tentativa de suicidio com comportamento suicida subsequente (SULIK & 

GARFINKEL. 1992). Num trabalho de ASCHKENASY e colaboradores. os autores 

afirmam que todos os gestos ou tentativas de suicidio devem ser considerados atos 

suicidas e necessitam ser avaliados seriamente, principalmente por ainda nao estar 
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estabelecida claramente a severidade de futuro risco suicida atribuida a cada tipo de ato 

suicida (ASCHKENASY et al. . 1992). 

" VOCE CONTOU ISSO PARA ALGUÉM?- Nunca contei a nenhum amigo, sempre 
achei que nào era uma coisa para se contar. Também nào achava que precisava de ajuda. 

Os meus pais nunca tocaram no assunto, eu acho que e/es nem se importavam multo, 
achavam que era so para chamar a atençào, que fosse passar, mas nao passou. Tanto que 
com 15 anos tenfet de novo, e essa foipior. A reaçao de meus pais foia mesma: acharam 

que era uma fase, que io passar, que era coisa de moleque ". 

1.3.3 Classificaçào do Comportamento Suicida 

O esforço para classificar ideaçao e comportamento, na adolescéncia, num 

espectro de risco tem sido objetivo de grande parte dos pesquisadores. A possibilidade, 

entretanto, de dicotomizaçao deve ser considerada à medida em que diferentes perfis 

de comportamento suicida nos jovens podem ser delineados. O modelo para avaliaçao 

de risco de suicidio, contudo, pode ser mais util clinicamente através da compreensao 

da génese e desenvolvimento do suicidio (SULIK & GARFINKEL. 1992). 

Baseados nestes diferentes perfis, podemos classificar 2 sub-tipos de 

adolescentes: 

c:> sub-tipo 1: continuum de comportamento envolvendo atitudes de alto 

risco, ideaçao suicida, intençao e plano suicida e, finalmente , atos auto-

destrutivos com hist6ria crònica de problemas psiquiatricos. Neste grupo, pode-

se observar um aspecto cumulativo de fatores de risco, incluindo variaveis 

psicossociais, disfunçao familiar, hist6ria anterior de comportamento suicida, 

depressao, abuso de alcool e drogas. lnstrumentos de rastreamento (screening) 

devem ser acompanhados da avaliaçao dos fatores cumulativos (AMERICAN 

MEDICAL ASSOCIATION- AMA: Guidelines for Adolescent Preventive Services 

- GAPS, 1994 ). BRENT et al. (1988) descrevem que fatores de risco para TS sa o 
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semelhantes aos fatores de risco para suicidio com èxito em adolescentes. o 

que sugere. também, urna sobreposiçao e um continuum de predisposiçao para 

todos os comportamentos suicidas. Também ha relato da existència de uma 

progressao do pensamento de suicid io ao comportamento auto-destrutivo. 

enfatizando que individuos que exibem comportamento de alto risco tenham 

apresentado previamente comportamento de baixo risco ou pensamentos 

suicidas (KOSKY et al., 1990; PFEFFER et al. , 1991). 

~ sub-tipo Il : inclui adolescentes impulsivos. que sofrem de crise familiar 

ou pessoal aguda, sem hist6ria cronica de problemas psiquiatricos ou 

comportamentais. Para este grupo, a utilizaçao dos instrumentos disponiveis de 

rastreamento sao menos efetivos. A proporçao entre estes 2 grupos ainda é 

incerta: o numero de jovens que sao mais deliberados em suas aç6es, para os 

quais o rastreamento pode ter mais sucesso, varia de 40-80% (AMA - GAPS, 

1994). 

Outros autores referem urna grande dicotomia entre suicidio e formas mais 

moderadas de comportamento suicida: CARLSON & CANTWELL (1982) afirmam que 

nao ocorre uma progressao natura! de ideaçao suicida para TS e que a prediçao de 

suicidio completo através de pensamentos ou comportamento nao letal é improvavel. 

Existem evidèncias que individuos que tentam suicidio sao distintamente diferentes 

daqueles que cometem suicidio com èxito. Estudos de crianças e adolescentes que 

cometeram suicidio completo mostraram taxas de TS prévia que variaram de 18 a 40% 

(SULIK & GARFINKEL, 1992). 

ZLOTN ICK et al. (1997) estudaram medidas de regulaçao de afeto e 

comportamento auto-destrutivo em 25 adolescentes hospitalizados por ideaçao suicida 

e em 35 devido a TS, observando que comportamento suicida nestes jovens ocorriam 

por dificuldades em ajustar variaveis ligadas ao afeto. As avaliaç6es de APTER e 

colaboradores ( 1997) sobre analise de mecanismos de defesa do Ego e m adolescentes 
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com TS, nao encontraram efeito de genero entre jovens suicidas e nao suicidas sobre 

a utilizaçao de mecanismos de defesa. 

Nao existe duvida de que a relaçao entre ideaçao suicida, comportamento e 

suicidio completo é muito complexa e controversa. SULIK & GARFINKEL (1992) 

apresentam de maneira didatica um esquema de classificaçao de ideaçao e 

comportamento suicida. Nesta apresentaçao, o risco de suicidio com exito aumenta na 

medida em que pensamentos suicidas evoluem para ameaças, assim como auto-

mutilaçao e gestos suicidas evoluem para TS (Figura 4). 

se m 
comportamento 

suicida 

Alto Risco 

Baixo Risco 

Figura 4 - Modelo de classificaçao de comportamento suicida 

Su icidio 

É também muito frequente ausencia de concordancia entre o relato do 

adolescente, de sua familia e do profissional da saude em relaçao a caracterizaçao do 

comportamento em questao constituir ou nao TS. Esta discordancia produz grande 

variabilidade na identificaçao e registro do suicidio, dificuldade mundialmente 

observada conforme se verifica na literatura cientffica internacional (ASCHKENASY et 

al. , 1992). lsto ocorre nao apenas por ser o suicidio ainda considerado um estigma 

social , mas também pelo sofrimento e/ou dificuldade para admitir a ocorrencia da TS 

naquele jovem, além de outras possibilidades. 
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Diversos autores fazem referèncias a sub-tipos de comportamento suicida em 

jovens. Através de um estudo de base populacional na Holanda. KIENHORST et al. 

(1993) identificaram 2 grupos com caracteristicas semelhantes às descritas 

anteriormente, salientando um perii! de adolescente com TS relacionado a quest6es 

circunstanciais e com boa adaptaçao psicossocial. 

Oferecendo uma das raras propostas elaboradas a partir de estudos em 

adolescentes brasileiros, CASSORLA ( 1987) descreve urna classificaçao de 

comportamento suicida diretamente vinculada ao genero, com aspectos 

epidemiol6gicos e psicodinamicos distintos. Num grupo, encontraremos adolescentes 

do sexo masculino que apresentam epis6dios de TS com maior possibilidade de èxito 

fatai. O outro grupo é constituido essencialmente pelo sexo feminino , que menos 

frequentemente tem sucesso no desfecho do episodio suicida. Estas adolescentes 

caracterizam-se por dificuldades em suas relaç6es afetivas, seja a nivei individuai 

(namorados) ou familiar (pais) e a tentativa de suicidio apresenta um caràter 

manipulativo ou de atuaçao. 

"O QUE TE LEVOU A SEGUNDA TENTA TIVA? - Tenho até vergonha de dizer .. . 
foi porque uma menino terminou o namoro comigo, do nada, mesmo eu gostando mwto 

de/a. A gente estava j unto apenas ha uma semana, mio era nada demais. Acho que néfo foi 
exatamente por causa da menino, talvez tenha s1do a queda de minha auto-est1ma. Eu 
tirava autoconfiança, amor proprio das pessoas, eu era melo vampiro .. . Assim que e/a 

terminou o namoro, fui para casa, cortei os pulsos com uma gilete e mergu/hei na cfgua. Eu 
néfo tenho esse sangue frio, néfo posso ver sangue, mas foi um negocio que aconteceu na 
hora. Achava que com isso, eu morria. A mmha irma me encontrou, chamou todos meus 

amigos, f icou um negocio super chato, todo mundo ficou sabendo. 
Isso terminou de acabar comigo ". 
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1.3.4 Epidemiologia do Comportamento Suicida 

A primeira consideraçao necessaria sobre epidemiologia do comportamento 

suicida é que, erroneamente, muitas vezes a palavra epidemia acompanha este tema. 

Assim como a ocorrencia de abuso sexual na infància, a existencia de comportamento 

suicida em adolescentes ocorre através dos tempos, porém o aumento progressivo de 

conhecimento sobre a adolescencia, sobre suas caracteristicas bio-psicossociais, tem 

chamado a atençao para os problemas de saude, bem como para os sentimentos e 

comportamentos dos jovens; além disso, as camadas mais jovens da populaçao 

(infància e adolescencia) morrem muito menos das doenças e de outros problemas 

sociais anteriormente mais prevalentes, facilitando que familiares e profissionais da 

area da saude possam mais facilmente identificar a presença desta alteraçao. 

Novamente voltamos à questao da seleçao natural, pois os individuos biologicamente 

menos habeis irao, aos poucos, sofrer a exposiçao propria para o desenvolvimento de 

seu transtorno, seja la este qual for. 

Embora existam extensos estudos de revisao sobre comportamento suicida 

(WEISSMAN, 1974), é necessario urna atualizaçao rigorosa no estudo deste tema, 

principalmente em funçao da evoluçao dos critérios diagn6sticos, de modelos te6ricos 

e da metodologia de investigaçao. 

Oados do CDC dos Estados Unidas da América (CENTERS FOR DISEASE 

CONTROL ANO PREVENTION) sobre 12.000 estudantes adolescentes de uma 

pesquisa de base populacional, demonstraram que 27% dos jovens apresentaram 

ideaçao suicida (pensamentos) nos 12 meses prévios à realizaçao do estudo (AMA -

GAPS, 1994), sendo que 16% tiveram planos especificos de suicidio e 8,3% ja haviam 

tentado suicidio (AMERICAN SCHOOL HEALTH ASSOCIATION , 1989; AMA- GAPS, 

1994; PlNTO & WHISMAN, 1996). 
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As taxas de TS descritas na literatura internacional variam ampiamente. 

conforme as caracteristicas da amostra estudada, como variaveis s6cio-demograficas 

ou presença de transtornos psiquiatricos. A prevaléncia anual de comportamento 

suicida nos EUA tem sido descrita entre 4% a 20% (SMITH & CRAWFORD, 1986: 

RUBENSTEIN et al. , 1989; BRENT, 1995). 

Tentativas de suicidio sao 4 vezes mais frequentes em adolescentes do sexo 

feminino do que e m meninos, principalmente na faixa entre 15-19 anos (HALFON et al. . 

1995). Acredita-se que esta seja a razao principal para que a maioria dos jovens com 

comportamento suicida avaliados em serviços de emergéncia médica sejam mulheres. 

Nao podemos esquecer a questao do estigma social e o conceito de que transtornos 

desta natureza sejam mais "aceitaveis" entre as mulheres, oposto ao que ocorre com o 

alcoolismo. sendo mais "aceitavel" entre os homens. Esta atitude provoca urna "se/eçao 

cultura! " para a busca de atendimento. Ja o suicidio com éxito ocorre 5 vezes mais no 

sexo masculino. Embora as estimativas apresentem grande variabilidade devido a 

dificuldade da acuracia diagnostica, tem sido considerado que a razao entre epis6dios 

de TS e casos de suicidio com éxito nos meninos é de 3-4:1 e entre meninas de 25-30:1 

(ASCHKENASY et al. , 1992). 

Epis6dios de TS entre adolescentes sao caracterizados, principalmente, por 

intoxicaçao ex6gena (LEVY et al. , 1995). Estudos realizados e m pacientes adolescentes 

com diagn6sticos psiquiatricos confirmam a maior prevaléncia deste método (HALFON 

et al. , 1995): estes pacientes, ainda que e m tratamento psiquiatrico, tendem a ser 

atendidos em hospitais gerais e de emergéncias (BRADLEY & GANTER, 1993). 

SPIRITO e colaboradores (1993) avaliaram, durante um periodo de 2 anos, 109 

adolescentes atendidos em hospitais de emergéncia por TS. A amostra estudada 

constituiu-se de 80% do sexo feminino, e o principal método utilizado foi intoxicaçao 

ex6gena (83% para o sexo masculino e 81% para as meninas). 
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Pesquisas realizadas em grupos da comunidade revelam grande variabilidade de 

prevalencia de ideaçao e comportamento suicida. Ap6s um estudo transversal de base 

populacional com uma amostra da comunidade constituida de 9.268 jovens na Suiça 

(15 a 20 anos), REY GEX et al. (1998) demonstraram que 55% dos adolescentes nao 

apresentavam pensamentos sobre suicidio; 26% relataram idéias sobre suicidio, 15% 

tinham planos suicidas e 3% ja haviam tentado suicidio. 

COLLINS et al. (1989) realizaram um estudo abrangendo 11.419 adolescentes 

de 217 escolas em 20 estados nos EUA, encontrando prevalencia de ideaçao suicida de 

25% para o sexo masculino e 42% para o feminino. O relato de TS ocorreu em 18% das 

meninas e 11% dos meninos. Mais da metade dos estudantes (53%) afirmaram ter 

conhecimento de alguém que tenha tentado suicidio. 

GARRISON e colaboradores (1991 ), através de estudo transversal de base 

populacional (n =1.542), encontram prevalencia de ideaçao suicida (graus moderado a 

severo) de 4% no sexo masculino e 8,7% no feminino. Epis6dios de TS ocorreram em 

valores abaixo de 2% para ambos os sexos. Através de mesmo delineamento com 

adolescentes de 12 a 16 anos. JOFFE et al. (1988) descrevem taxas de comportamento 

suicida de 5-10% no sexo masculino e 10-20% nas meninas, considerando tal desfecho 

uma combinaçao de ideaçao suicida e relatos de TS prévias. 

A ma1oria dos estudos sobre comportamento suicida entre jovens ocorre através 

da avaliaçao de amostras muito reduzidas de sujeitos (SPIRITO et al. , 1996), sendo 

baseadas em pacientes com transtornos psiquiatricos (BRADLEY & GANTER, 1993: 

HALFON et al, 1995; KUMAR & STEER, 1995), cujos critérios diagn6sticos diferem 

frequentemente, e que nao sao delineados para comparaçao com grupos contro/e. 

lnumeros estudos sao baseados em dados coletados retrospectivamente, durante 

hospitalizaçòes, envolvendo faixas etarias distintas ou, ainda, que apresentem 

delineamento do tipo caso-controle, nao sao analisados estatisticamente com rigoroso 

controle de variaveis de confusao ou técnicas de pareamento (CASSORLA, 1984). 
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FRIEDMAN et al. (1987) avaliaram 380 estudantes secundaristas utilizando 

instrumentos sobre comportamento suicida, encontrando 60% de relatos sobre 

pensamentos suicidas e 9% referiram episodio de TS prévio. Aproximadamente 

metade destes jovens realizaram no minimo 2 episodios de TS. 

SLAP et al. (1989) delinearam um estudo de caso-controle com 56 jovens 

hospitalizados por TS e 248 devido a doenças organicas agudas. Através de técnica de 

regressao logistica, as 5 variaveis "TS prévias, tratamento psiquiatricos prévio, baixo 

rendimento escolar, uso de maconha e necessidade de atendimento de emergencia 

durante a TS" constituiram um modelo que identificou 84% dos sujeitos suicidas (RC 

variou entre 1 ,6 a 2,3). Durante 3 anos, entre 508 pacientes elegiveis para o grupo de 

casos, 40% recusaram-se a participar do estudo. Entre os resultados, o grupo suicida 

apresentava maior relatos de TS prévias (7% x 1% no ultimo mès, 20% x 3% nos 

ultimos 12 meses e 39% x 10% em toda avida). Presumivelmente sem comportamento 

suicida, o grupo contrale apresentou 8% de relato de TS. O mesmo grupo de pesquisa 

(SLAP et al., 1992), avaliando 332 adolescentes em ambulatorio clinico para 

adolescentes, encontrou 14,5% de relato de TS prévia, enquanto estudos semelhantes 

apresentaram taxas variando entre 6% a 10% (SHAFFER, 1974). 

Na cidade de Dublin (Irlanda), BRADLEY & GANTER (1993) acompanharam, 

durante 12 meses consecutivos, a populaçao de adolescentes com transtornos 

psiquiatricos em atendimento. Observaram apenas 3,3% de novos relatos de 

comportamento suicida (1 O casos). Os autores discute m os principais vieses n a coleta 

de dados devido à dificuldade de centralizaçao destes pacientes, salientando a 

tolerancia do comportamento suicida dentro de urna comunidade, havendo grande 

perda de novos casos de TS ainda que exista uma rede de atendimento psiquiatrico 

lo ca l. 

Acompanhando a evoluçao de 62 adolescentes com TS atendidos em serviços 

de emergència, SPIRITO et al. (1994), apos um periodo de 3 meses, observaram que 

[7 i~;:~ : / ~~ &~Lì 
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nao houve nenhum caso de suicidio com èxito, e que 7% dos jovens realizaram nova 

tentativa suicida. Nenhuma das variaveis estudadas (TS anterior. uso de alcool no 

momento da TS, planos suicidas) foram preditoras de comportamento suicida repetido. 

O grupo de pesquisa coordenado por LEVY ( 1995) avaliou 76 jovens e n tre 12 e 

18 anos atendidos em serviços de emergència clinica ou pediatrica por TS, excluindo 

pacientes com avaliaçao psiquiatrica. A maioria (80%) foi representada por meninas e a 

distribuiçao quanto a classe social foi a seguinte: 34% pobreza, 24% baixa, 25% média 

e 17% alta. Os principais motivos que desencadearam a TS foram conflitos com os pais 

ou com namorados(as), sendo que 72% da amostra nunca havia tentado suicidio 

anteriormente. No estudo de SPIRITO et al. (1993), avaliando TS em jovens atendidos 

em serviços de emergència médica. nao foi identificada diferença significativa entre 

variaveis s6cio-demograficas (idade. raça e classe social). 

GOULD et al. (1998) investigaram caracteristicas entre 42 jovens com TS, 67 

apresentando apenas ideaçao suicida, comparando com dados de 1. 176 contro/es da 

comunidade. Os grupos com ideaçao ou comportamento suicida apresentaram taxas 

elevadas de transtornos psiquiatricos (critérios do DSM-111-R). Para as meninas, 

transtornos do humor e ansiedade estiveram associadas independentemente com risco 

de TS, mas para o sexo masculino. nem abuso de substancias, transtornos de humor 

ou ansiedade estiveram associadas com maior risco suicida. 

As diferenças socioculturais existentes dentro de nesso pais determinam a 

necessidade de estudos regionais que possam identificar peculiaridades do 

comportamento e habitos dos adolescentes. lnfelizmente, ainda sao raras as pesquisas 

realizadas a nivei nacional sobre comportamento suicida em adolescentes e, . 
principalmente, a nivei estadual. As taxas de TS referidas por estatisticas 

governamentais em nesso pais sao, indiscutivelmente, subestimadas. Segundo 

CASSORLA (1987), estes coeficientes variam de 6 a 18:100.000 habitantes e sao cerca 
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de 1 O a 30 vezes inferiores à realidade, principalmente na populaçao adolescente. onde 

existe maior dificuldade no diagnostico diferencial entre les6es acidentais e intenc1onais. 

Apesar do crescente interesse dos pesquisadores sobre o fenomeno do 

comportamento suicida na adolescencia, sao raros os estudos comparativos realizados 

a nivei nacional. CASSORLA ( 1984) realizou um es tu do do tipo caso-contro le e m 

Campinas (SP), comparando um grupo de 50 casos de TS recente em individuos entre 

12 e 27 anos e 2 grupos contrale: 50 jovens normais da mesma regiao geografica dos 

casos e 50 jovens que iniciavam tratamento psicoteràpico, mas sem antecedentes 

suicidas. Os tres grupos foram pareados quanto à idade e sexo e os grupos com TS e 

jovens normais também foram pareados quanto ao nivei socio-economico. Entre os 

resultados. observou-se que o grupo suicida nao apresentou diferença significativa entre 

diferentes faixas etàrias, classe social e nivei de instruçao, embora apresentasse 

maiores antecedentes de repetencia escolar. desemprego, problemas escolares e 

conjugais. O predominio do sexo feminino entre o grupo suicida e os demais foi de 

5.25:1. 

Através de uma revisao paralela de registros hospitalares de TS. 

comparativamente aos registros oficiais (fonte policial) na cidade de Campinas (SP). 

CASSORLA (1984) observou que apenas 42.2% dos individuos atendidos na rede 

hospitalar tiveram registro pela autoridade policial. Utilizando um fator de correçao para 

esta taxa subestimada, acrescido de casos atendidos por psiquiatras e nao registrados 

em orgao oficial. o autor registrou uma média acima de 1.000 casos de TS por ano, 

representando um coeficiente de 154:100.000 habitantes. Aproximadamente 75% dos 

sujeitos tinham idade inferior a 27 anos e. para esta faixa etària. o predominio do sexo 

feminino ocorreu nume proporçao de ,5,4:1. Durante o recrutamento de contro/es da 

comunidade para pareamento de casos de TS. observou-se uma frequencia de 12% de 

TS prévias em adolescentes supostamente "normais", sendo que aproximadamente 

metade destes jovens nao receberam atendimento hospitalar apos o episodio. 
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Investigando as ocorréncias de suicidios e TS no estado de Minas Gerais, LIPPI 

et al. (1990) analisaram 1.316 registros oficiais: 582 casos de suicidio com éxito e 734 

casos de TS. Destas ocorréncias, 24,8% foram representadas por jovens de 13 aos 21 

anos. Camparada às demais faixas etàrias, a adolescéncia representou o unico periodo 

onde a freqOéncia de TS superou es epis6dios de suicidio, atingindo urna relaçao de 

2:1 . 

Ap6s um estudo retrospectivo de 24 meses consecutivos de hospitalizaçao de 

adolescentes com TS no principal hospital de emergéncia médica do Rio Grande do Sul 

(RS). FEIJÒ et al. (1996a) identificaram 65 jovens de 13 a 20 anos de idade. A maioria 

desta amostra (72.3%) era do sexo feminino, com idade média de 16 anos. Entre os 

métodos de TS. intoxicaçao ex6gena foi , para ambos es sexos, o mais utilizado (84%), 

havendo associaçao significativa para o sexo feminino (p<0,01 ). Os demais métodos 

(arma de foga, queda, arma branca, enforcamento e atropelamento) representaram 

apenas 16% dos casos. O periodo do ano de maior freqOéncia dos casos foram os 

meses de dezembro (13,8%) e janeiro (16,9%), e es de menor identificaçao de casos es 

meses de junho (4,6%) e julho (3, 1 %). Os principais diagn6sticos psiquiatricos 

realizados durante a hospitalizaçao foram: transtorno de personalidade, sindrome 

depreSSIVa e abUSO de drogas OU alcool. 

Baseados nos resultados da pesquisa anterior, FEIJÒ e colaboradores (1996b) 

avaliaram diariamente adolescentes com TS atendidos no Hospital de Pronto Socorro 

de Porto Alegre (HPS) durante 4 meses consecutivos, utilizando escalas de ideaçao e 

comportamento suicida, suspeita de transtorno mental e Depressao Maior. Entre os 32 

casos identificados, 84,4% foram meninas cuja idade média foi de 16 anos e 7 meses. A 

distribuiçao por classe social demonstrou uma predominància de classes centrais 

(classe média inferior: 46,9% e média: 28,1 %). lntoxicaçao ex6gena foi o método mais 

utilizado (87,5%) . salientando-se a alta prevaléncia de TS anteriores (46.9%) frente às 

baixas taxas de diagn6sticos psiquiatricos relatados pelos pacientes (6,3%). A utilizaçao 

destas escalas demonstrou urna freqOéncia de positividade de 75%, 87,5%, 68,8% e 
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28,1% (suspeita de transtorno mental, ideaçao, comportamento suiCida e Depressao 

Maior, respectivamente). 

Ainda sao raros os estudos regionalizados com amostras nao psiquiatricas e 

pesquisas com instrumentos adequados a populaçao de adolescentes local. Apesar da 

evoluçao dos critérios metodolégicos utilizados em pesquisas com adolescentes 

suicidas, permanecem inumeras dificuldades na avaliaçao de risco de suicidio (ideaçao 

e comportamento suicida) entre jovens. Entre estas, podemos destacar: 

q A maior parte do comportamento auto-destrutivo na adolescéncia, 

inclusive a ocorréncia de TS, nao resulta em lesao grave ou hospitalizaçao 

(O'CARROLL et al. , 1993; AMA- GAPS, 1994). 

q O sub-registro de ocorréncias de TS e suicidio na adolescéncia ainda é 

visto como um tabu para a sociedade e a familia , resultando em critérios deficientes 

de diagnéstico (CASSORLA, 1979). As taxas de registro de acidentes nesta faixa 

etaria revelam nao apenas uma realidade de negligéncia e maus-tratos, como 

também a precariedade do nosso sistema de saude em identificar atitudes auto

destrutivas (LIPPI et al., 1990; KACHUR et al. . 1995). 

q Apenas 1 entre 8 jovens com TS recebem atençao médica (SMITH & 

CRAWFORO, 1986); conforme relatério do GAPS (AMA- GAPS, 1994), menos de 

25% de jovens com TS receberam atençao médica apés o episédio. 

c:> Muitos adolescentes estiveram em consultas médicas 1 a 3 meses antes 

(LOWENSTEIN, 1985). 

q Dificuldade em estudar populaçòes de adolescentes normais da 

comunidade e compara-las com grupos de jovens suicidas, a partir da aplicaçao de 

instrumentos regionalizados e validados de forma adequada à realidade 

sociocultural. 
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"CONVERSAR TE AJUDOU? Meu paiperguntou por que eu tinha feito aqui/o, 
minha mae nao. Pela primeira vez, a gente sentou para conversar, ouvimos musica juntos, 

foi mUJto interessante ter uma conversa com meu pa1 ... Mas sei Id, eu acho que e/e nem 
ligou multo. Mas naque/e momento me ajudou, eu percebi que eu nao queria me matar. Sei 

Id, mas às vezes em me sent1a "perdido '~· queria morrer, mas nao queria me ferir. Nao 
queria saber de ajuda: se eu nao consegu1o me ajudar, 

como algum médico ou psicologo 10 conseguir? " 

1.3.5 Fatores de Risco 

BRENT (1995) apresentou urna extensa revisao de fatores de risco para suicid io 

e tentativas de suicidio na adolescencia. selecionando estudos longitudinais em 

populaç6es da comunidade e estudos de caso-controle, devido, principalmente, ao 

potencial de vieses caracteristicos de estudos com amostras clinicas e psiquiatricas e. 

conseqOentemente. maior possibilidade de associaç6es com variaveis psicossociais. No 

entanto, suas conclusoes discorrem sobre a ausencia de consenso na identificaçao de 

fatores de risco , seja de natureza socio-demografica ou psicossociais. CASSORLA 

(1979; 1980) apresenta urna revisao critica sobre este tema, evoluindo desde dados 

socio-demograficos até questoes psicossociais, contribuindo diretamente para urna 

melhor compreensao deste fenomeno dentro de nossa sociedade. 

Ao analisarmos fatores de risco associados ao comportamento suicida em 

jovens, é necessario salientar que a base dos atuais estudos foi originada de modelos 

desenvolvidos em populaç6es de adultos. MORANO et al. (1993), assim como SULIK & 

GARFINKEL (1992) destacam o modelo de estresse/vulnerabilidade em populaç6es de 

jovens, que pode evidenciar um comportamento de risco distinto dos modelos adultos. 

KUMAR & STEER (1995) avaliaram 121 adolescentes (53% meninas e 47% do 

sexo masculino) com transtornos psiquiatricos. Destes, 49 jovens (40,5%) foram 

hospitalizados por TS atual e 80 (66%) relatavam 1 ou mais episodios de TS prévia. O 

principal diagnostico psiquiatrico foi Depressao Maior (critérios do DSM-111-R). 

correspondendo a 17,4% da amostra. E n tre 17 variaveis psicossociais testadas e m 
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relaçao ao risco de suicidio, apenas desesperança e sintomas depressivos foram 

significativos (p<0,001 ). Histéria de TS prévia foi a variavel de maior probabilidade para 

novos episédios de TS (RC = 3,96: IC = 99.9: 1.07-14,65). 

Investigando fatores de prediçao para TS. LEWINSOHN et al. (1994) realizaram 

um estudo de caso-contrale numa amostra de 1. 71 O estudantes de 14 a 18 anos. 

selecionados randomicamente de 9 escolas publicas. Foram controladas variaveis 

psicossociais, demograticas e utilizado instrumento de rastreamento baseado em 4 

itens: "pensamentos sobre morte", "idéias de matar-se" , "sentimentos que as pessoas 

estariam melhor se ele morresse" e "pfanejamento de suicidio". Os jovens foram 

entrevistados 2 vezes num periodo de 1 ano, sendo identificados 121 sujeitos com TS 

prévia a primeira entrevista e 26 que cometeram novos episédios antes da segunda 

avaliaçao. Nao houve interaçao das variaveis analisadas com sexo, e sujeitos com TS 

prévia mostraram 18 vezes mais chance de ocorréncia de novos episédios (p<0,05). 

Embora TS prévia seja considerada um dos principais indicadores de risco de 

mortalidade para um futuro episédio de TS (O'CARROLL et al .. 1993: AMA - GAPS. 

1994: KACHUR et al. , 1995), varios estudos tentam delinear fatores de risco para TS. 

Estes podem ser agrupados em transtornos psiquiatricos, fatores psicossociais e fatores 

biolégicos: 

DEPRESSAO: provavelmente o diagnéstico psiquiatrico mais observado em 

adolescentes que tentam suicidio seja alguma forma de depressao (CONNEL & 

MEYER. 1991 ; HOLLIS, 1996; VanGASTEL et al. , 1997). ldeaçao suicida é considerada 

um importante critério para estabelecer diagnéstico de Oepressao Maior (APA- DSM-111-

R; DSM-IV), considerando-se a alta mortalidade observada em associaçao com a ultima 

(SULIK & GARFINKEL, 1992). Embora ainda nao esteja claro por que indivfduos 

deprimidos 'ruminam' pensamentos suicidas. autores como BECK (1986) sugerem que 

o pensamento suicida é resultado de sério erro cognitivo que resulta da doença 

depressiva. 
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Os sintomas depressivos observados em jovens suicidas apresentam-se de 

maneira variada. conforme o periodo da adolescéncia. CASSORLA (1980) relata que as 

manifestaç6es depressivas mais frequentemente observadas nestes pacientes sao: 

tédio. aborrecimento. cansaço, dificuldade de concentraçao e problemas de 

comportamento. Estes, por sua vez. ocorrem devido à propensao do adolescente 

expressar suas emoç6es através de aç6es. tais como atitudes delinquentes e violentas. 

fugas . promiscuidade e acidentes. 

o 

deMASO e colaboradores ( 1994) avaliaram 4 7 adolescentes e n tre 12 e 19 anos 

atendidos em serviço de emergéncia pediàtrica devido à TS, pesquisando a presença 

de transtornos depressivos segundo critérios dos DSM-111-R. O diagnostico de Deressao 

Maior foi encontrado em 12 jovens, sendo que 4 apresentaram distimia e 3. ambos 

diagnosticos. Embora o grupo com transtornos depressivos demonstrasse maior 

intençao suicida segundo critérios da escala SIS (Suicidai lntent Scale), nao foi 

observada diferença significativa em relaçao à severidade da TS, nao havendo 

associaçao entre nivei de intençao suicida e severidade da TS. 

Através de estudo semelhante. FRIEDMAN et al. (1984), avaliando 28 

adolescentes hospitalizados por TS. encontraram 27 destes com presença de 

transtorno afetivo. primariamente depressao. A presença de DM associada à TS em 

escolares também foi demonstrada por GARRISON et al. (1991 ). Do mesmo modo, 

RIGGS et al. ( 1990) relataram que comportamento suicida este ve associado com 

sintomas depressivos severos: humor deprimido, alteraç6es de auto-imagem. pouca 

concentraçao. indecisao, insania e disturbio psicomotor. 

Entretanto. KIENHORST et al. (1992), comparando grupos de adolescentes com 

TS e deprimidos. nao encontraram valer classificatorio nas variàveis expectativa de 

futuro, sintomatologia depressiva, comportamento suicida e auto-estima, sugerindo 

haver um padrào afetivo caracteristico em jovens com episodios de TS. 



35 

DESESPERANCA (hopelessness): profundos sentimentos de desesperança 

estao estreitamente associados com ideaçao suicida ativa, tentativa e exito suicida em 

individuos deprimidos (BECK et al. , 1975; BECK, 1986; COLE, 1989; SAL TER & 

PLATT, 1990; CONNEL & MEYER, 1991), considerando-se que possa potencialmente 

diferenciar carac.teristicas suicidas das nao suicidas em sujeitos deprimidos. Conforme 

SAL TER & PLA TT (1990), altos niveis de desesperança podem e star associados com 

um motivo de fuga e aumentar a expressao da intençao de suicidio, enquanto baixos 

niveis de desesperança expressam motivos manipulativos relacionados à tentativa de 

suicidio. 

Através de anàlise de regressao multipla entre um grupo de adolescentes 

suicidas (nao psiquiatricos) LEVY et al. (1995) evidenciaram que desesperança é o 

melhor fatar preditivo para risco de suicidio. Os mesmos autores, revisando estudos 

realizados em amostras de adolescentes psiquiatricos, observaram que esta variavel 

varia com a frequencia de episédios de TS, severidade da ideaçao e letalidade do 

episodio, sugerindo que desesperança nao represente meramente urna funçao de 

transtornos psicolégicos, mas que desempenhe um papel especffico no suicidio. 

Através do estudo de 108 adolescentes de 12 a 17 anos, STEER e 

colaboradores (1993) encontraram apenas a variavel desesperança como significativa 

para risco de suicidio, inclusive apés contrale de genero, raça, idade e depressao. 

Entretanto, os sujeitos pertenciam apenas à classe social média e média superior e 

todos apresentavam hospitalizaçòes psiquiatricas consecutivas. 

DISTÙRBIOS DE CONDUTA: em adolescentes, os disturbios de conduta, como 

delinquencia e negligencia, tem sido as!?ociados com comportamento suicida. Transtomo 

de conduta é o termo utilizado para abranger problemas de comportamento anti-social, 

entre outros, que variam desde fuga do lar até violencia deliberada contra 

outras pessoas ou propriedades. Como resultado de sua tendència à negligencia e 

impulsividade, os adolescentes com problemas de comportamento tem, segundo alguns 
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autores, maior risco suicida (SULIK & GARFINKEL, 1992; HARRINGTON et al. , 1994; 

BRODSKY et al. , 1997). 

ABUSO DE SUBSTÀNCIAS: assim como as taxas de abuso de alcool e drogas 

entre adolescentes tem aumentado dramaticamente nas ultimas duas décadas, do 

mesmo modo observou-se um aumento nas taxas de comportamento suicida 

(OVERHOLSER et al. , 1997). Apos urna extensa revisao da literatura sobre abuso de 

substancias e comportamento suicida, CRUMLEY (1990) encontrou urna relaçao 

consistente entre uso de substancias psicoativas e comportamento suicida, 

particularmente em indivlduos com depressao, transtorno de personalidade ou disturbio 

de conduta. 

DISFUNCAO FAMILIAR: as familias de adolescentes que tentam suicidio 

podem ser identificadas por fatores predisponentes especlficos, segundo alguns 

autores. Historia de doença psiquiatrica cronica em um dos pais (particularmente 

depressao), conflito conjugal , separaçòes entre familiares , tem sido associados com 

comportamento suicida, assim como ideaçao e comportamento suicida dentro da 

familia (CASSORLA, 1980; BRADLEY & GANTER, 1993). Outros fatores, como a 

perda de um familiar ou ente querido durante a infancia ou fase inicial da adolescencia 

também tem sido responsabilizados como potencializadores do risco de suicidio. 

O processo de interaçao familiar esta mais associado a ideaçao e 

comportamento suicida em adolescentes do que variaveis demograficas descritivas tais 

como divorcio, historia familiar de suicidio, abuso fisico e sexual (LEVY et al., 1995). 

Dificuldades no desempenho escolar, seja por reprovaç6es, desinteresse individuai ou 

exigencia dos pais, foram identificada~ como motivaç6es para TS em adolescentes 

(ABREU, 1980). 

EVENTOS ESTRESSANTES: adolescentes suicidas frequentemente relatam 

uma historia de vida caotica de eventos altamente estressantes, apresentando manejo 

inadequado de adaptaçao ao estresse e mecanismo de copia de habilidades. Eventos 
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associados como disturbios da sexualidade, conflitos com os pais ou em 

relacionamentos interpessoais, incluindo sentimentos de perda ou rejeiçao, gestaçao 

indesejada. entre outros, tém sido associados com comportamento suicida (SULIK & 

GARFINKEL, 1992; de WILDE et al. , 1992; AMA- GAPS, 1994; GOULD et al .. 1996: 

OVERHOLSER et al. , 1997). 

Alguns grupos de pesquisa, entre os quais BEAUTRAIS et al. (1997), susientam 

que problemas de relacionamento interpessoal e eventos estressantes estao 

associados a um comportamento suicida de maior severidade entre adolescentes. REY 

& BIRO (1991), avaliando adolescentes normais da comunidade relataram aumento do 

risco de suicidio através da presença de eventos estressantes. 

Através de um estudo de caso-controle, ADAMS e colaboradores (1994) 

comparam 91 adolescentes hospitalizados por TS com 155 estudantes da mesma faixa 

etaria (12 a 17 anos). O grupo suicida apresentou mais relatos de eventos estressantes 

(conflitos com a familia . amigos, namorados e escola) nos 12 meses prévios. e entre 

eles os do sexo feminino (p< 0,001 ). 

HISTÒRIA DE ABUSO: urna hist6ria de abuso fisico ou sexual prolongado é 

frequentemente relatado por adolescentes suicidas. O trauma do abuso esta associado 

com urna profunda inabilidade ou perda de habilidade no manejo de situaç6es 

estressantes; pertanto, estratégias mal adaptadas sa o integradas (AMA - GAPS. 1994 ). 

Em um estudo sobre abuso sexual em adolescentes, SULIK et al. (1990) demonstraram 

que 24% dos meninos e 10% das meninas abusadas haviam realizado quatro ou mais 

tentativas de suicidio. Entretanto, os resultados deste estudo devem ser considerados 

dentro de suas limitaç6es metodol6gicas, principalmente a auséncia de comparaçao 
' 

com grupo controle. 

FATORES BIOLÒGICOS: estudos sobre anormalidades bioquimicas e 

neuroend6crinas em individuos suicidas tém sugerido hiperatividade do eixo 

hipotalamico-hipofisario-adrenal e alteraçao da regulaçao do metabolismo 
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serotoninérgico e noradrenérgico. Todos os estudos de correlaç6es biologicas e 

neuroendocrinas com comportamento suicida tém envolvido populaç6es adultas 

(OSTROFF et al.. 1982; ASCHKENASY et al. , 1992; SULIK & GARFINKEL, 1992). 

Pesquisas recentes tém demonstrado diminuiçao de atividade neuronal através de 

exames de neuro-imagem funcional (metabolica) como associada a comportamento 

suicida (SERFATY, 1998). 

OUTROS FATORES: Poucos estudos examinaram a relaçao de variaveis 

socioculturais com risco de suicidio em populaç6es de jovens. Existem evidéncias que, 

tais como outras quest6es sociais e psicologicas, as taxas de suicidio e comportamento 

suicida varia m inversamente a o nivei socio-economico (LEVY et al. , 1995). Contudo. 

alguns estudos demonstram que classe social nao afeta significativamente as taxas de 

suicidio (ASCHKENASY et al. , 1992). 

Outra forma de classificaçao realizada por pesquisadores para fatores de risco 

divide os mesmos em remotos (conflito familiar, morbidade psiquiatrica, traços de 

personalidade e marcadores biologicos) e recentes (LOW & ANDREWS, 1990). Neste 

ultimo grupo, os eventos desencadeantes da TS geralmente ocorrem dentro do contexto 

de urna "crise disciplinar aguda". ou depois de urna confrontaçao interpessoal 

envolvendo rejeiçao ou humilhaçao. Entre eventos observados pelos autores. estavam: 

[1] crise disciplinar com um dos pais; [2] briga com um companheiro; [3] disputa 

romantica ou ruptura de um romance e [4] interaçao com um dos pais. Os problemas 

familiares e a estrutura familiar perturbada sao fatores desencadeantes significativos 

das crises suicidas agudas . e n tre adolescentes (SHAFFER, 197 4; SHAFFER et al. , 

1988). Devemos considerar as limitaç6es inerentes à identificaçao destes fatores , pela 

probabilidade do adolescente atribuir a, quest6es circunstanciais urna influéncia direta 

em seu comportamento suicida. Ao relacionar suas dificuldades interpessoais com um 

episodio de TS, ocorre urna "ligaçao" entre todos os individuos que o cercam, dividindo

se a culpa ou aceitaçao do fato. 
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"NUNCA MAIS TENTOU SUICIDIO DE NOVO? - Depots da segunda vez, teve 
uma tercetra que fot duradoura. Eu me entreguei à cocafna com a intençào de me matar 

mesmo. Multa gente chetra e vai se matando aos poucos, mas quase nunca com a intençào. 
Mas eu buscava uma morte na droga. " 

1.3.6 ldentificaçao de Risco 

Pediatras, médicos intensivistas e comunitarios sao. frequentemente, os 

primeiros profissionais da area da saude a ouvirem relatos sobre atos suicidas ou 

sintomas depressivos. incluindo aqueles considerados "acidentais", queixas somaticas e 

problemas escolares. Portante. encontram-se em posiçao ideai para avaliar, manejar e 

possivelmente prevenir comportamento suicida em seus pacientes (ASCHKENASY et 
, . 

al.. 1992), desde que saibam o que procurar, como avaliar e o que fazer. No entanto. 

isto s6 podera ocorrer a partir das investigaç6es realizadas com metodologia apurada, 

do contrario ficaremos exatamente como estamos. sem respostas, que é o resultado 

das investigaç6es destas ultimas décadas. 

É fundamental que os médicos compreendam as peculiaridades do 

comportamento dos jovens. Nao devemos esperar que adolescentes procurem 

espontaneamente um consultorio médico para discutir sobre... seus pensamentos 
~ 

suicidas. Os sentimentos de desconforto. insegurança, indecisao, e autodestruiçao 

podem ser expressos através de queixas inespecfficas como dores abdominais, 

epis6dios repetidos de cefaléia, tonturas, desmaios. baixo rendimento escolar ou 

conflitos familiares. Um estudo que teve como objetivo avaliar risco de suicid io durante 

consultas médicas (SLAP et al. . 1992) encontrou apenas 16.7% de registros médicos 

que mencionavam identificaçao de risco entre adolescentes com hist6ria de TS prévia. 

Os autores recomendaram que pediatras e clinicos devam considerar o potencial de 

comportamento auto-destrutivo em adolescentes durante consultas de retina. 

Considerando as possibilidades de consultas médicas. principalmente no inicio 

da adolescéncia (revisao médica no inicio do ano escolar, para avaliaçao de 
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crescimento e desenvolvimento. imunizaç6es, atividades esportivas, etc), os 

profissionais envolvidos no atendimento de adolescentes devem estar sensiveis e 

atentos às queixas de seu paciente. conseguindo entender a verdadeira intençao que o 

traz à consulta. Pensamentos sobre suicidio nào devem ser considerados sem 

importancia ou de modo indiferente: conforme a Academia Americana de Pediatria. é 

falso o conceito de "quem fa/a sobre suicidio, nào tenta nem tentara suicidio" (AAP. 

1988). 

Por outro lado. é necessario que o médico tenha conhecimento e critica 

adequada de seus critérios de investigaçào: do contrario, pode ficar suscetivel aos 

modelos impostos por modismos culturais ou cientificos, que podem induzir a 

diagnosticos err6neos (falsos positivos), encaminnamentos para avaliaç6es e 

tratamentos especializados, gerando um processo continuo de transformaçào (suspeita 

-7 diagnostico -7 tratamento -7 aceitaçao do adolescente e familiares do diagnostico -7 

conseqOèncias comportamentais e cognitivas). Deste modo, o risco de diagnosticos 

baseados em conceitos culturais e morais sem urna base cientifica deve ser analisado 

criteriosamente. 

Poucos estudos procuraram quantificar o impacto da tentativa de suicidio sobre 

a condiçao de saude do adolescente, como determinar se a percepçao de urna tentativa 

de suicidio inclui novas les6es (danos) ou outras seqOelas. Na ausència de avaliaçao 

destas conseqOèncias, e apoiados em critérios estabelecidos para populaç6es adultas, 

as estimativas de prevalència de comportamento suicida em adolescentes permanecem 

menos consistentes do que e m estudos com populaçao adulta (O'CARROLL et al. , 

1993). 

Através de um estudo de caso-contrale com adolescentes que cometeram 

suicidio (SHAFFER et al. , 1996). os fatores que melhor diferenciaram sujeitos que 

cometeram suicidio foram TS prévia e o diagnostico de transtorno de humor. TS prévia. 

li.r ' 1:. _. 
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Depressao Maior e atipica foram os maiores discriminantes para o sexo masculino e TS 

prévia e transtorno do humor para o sexo feminino . 

Em nosso meio, VANSAN & FAVERO (1986) descreveram caracterlsticas da 

intençao suicida, através do estudo de 19 casos de suicidio na cidade de Ribeirao Preto 

(SP). Os autores observaram que a maioria dos suicidas (76,4%) relatou idéias sobre 

suicidio diretamente a pessoas pertencentes a seus nucleos s6cio-familiares, nao 

através de comunicaç6es especificas (por exemplo: "eu vou me matar'') ou detalhes do 

ato suicida. mas verdadeiros "pedidos de ajuda". os quais nao foram respondidos. Estas 

comunicaç6es ocorreram durante os ultimos 15 dias que antecederam o ato suicida. e 

sao semelhantes aos resultados de outros estudos que salientam a necessidade da 

compreensao de tal comportamento, constituindÒ~se numa oportunidade para a 

prevençao do comportamento auto-destrutivo (SERFATY, 1998). E m bora modelos de 

pesquisa como esse (estudo de casos) apresentem importante limitaçao quanto à 

generalizaçao dos resultados, contribuem, através de analise qualitativa, na elaboraçao 

de hip6teses a serem testadas. Entretanto, nossa realidade a nivei nacional é de 

auséncia de estudos de validaçao de instrumentos para diagnostico de comportamento 

de risco. principalmente referente à populaçao adolescente. 

.. 
t 

Estudos recentes tèm sido delineados com o objetiv~. de identificar casos 

positivos (individuos que cometerao o suicidio) para intervir e evitar a morbidade do 

suicidio. Entretanto, a previsao de um evento extremamente raro como o suicidio, 

dentre eventos relativamente comuns, alguns dos quais temporalmente remotos. e 

outros temporalmente pr6ximos ao evento suicida é urna tarefa que pode ser realizada, 

mas tendo de forma muito clara as limitaç6es inerentes. A busca de indicadores 

seguros para suicidio entre adolescentes tem proporcionado indicadores que apenas 

possuem sensibilidade p6s-conclusao razoàvel (taxa elevada de verdadeiros positivos 

no estudo post-facto, i.e. , o suicidio consumado), porém baixa especificidade (taxa de 

fa/sos positivos também elevada) (LOW & ANDREWS, 1990). 
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Entre adolescentes que efetivamente cometeram suicidio, aproximadamente 

40% destes ja tinham apresentado episodio prévio de TS, sendo que o 6bito ocorreu 

num periodo de até 15 anos ap6s o evento suicida (TS prévia) (SLAP et al. , 1992). 

Num estudo de seguimento de 80 jovens com transtorno depressivo e 80 

contro/es com outros diagn6sticos psiquiatricos (nao depressivos), a avaliaçao ocorreu 

ap6s 18 anos e investigou a ocorréncia de TS no periodo (HARRINGTON et al., 1994). 

Entre os 60 casos e 67 contro/es entrevistados ap6s 18 anos, sexo, raça e classe social 

nao apresentaram associaçao com o desfecho. Os autores, considerando que 

depressao na infancia e adolescéncia seja o principal fator preditivo para DM 

(Depressao Maior) na vida adulta, relataram que a presença de DM nos adultos 

mostrou-se significativamente associada com rs·· ·no periodo, concluindo que a 

identificaçao e tratamento de disturbios depressivos deve acontecer precocemente, 

para auxil iar a prevençao de comportamento suicida entre adultos. 

deWILDE e colaboradores (1993) coordenaram um estudo de caso-controle 

comparando 48 jovens com TS, 66 jovens deprimidos e 43 nao suicidas e nao 

deprimidos. De 28 escalas ou sub-escalas para variaveis psicossociais , 12 nao 

apresentaram capacidade de classificaçao adequada dos tres grupos, demonstrando 
~ 
~ 

proximidade entre suicidas e deprimidos, sugerindo que as demais caracteristicas nao 

sao especificas para adolescentes suicidas. 

Recentemente. REINHERZ et al. (1995) publicaram um estudo longitudinal sobre 

risco de suicidio. onde 400 sujeitos da comunidade foram avaliados entre as idades de 

5 e 18 anos. ldeaçao suicida aos 15 anos foi observada em 22,5%, sendo duas vezes 

mais frequente nas meninas (p<0,001 ), havendo associaçao significativa entre ideaçao 

suicida aos 15 anos e TS aos 18 anos, apesar da reduzida amostra com TS (n=16). 

Na Noya Zelàndia, através de um estudo de caso-controle com 129 sujeitos 

e n tre 13 e 24 anos de id ade que realizaram episodio de TS, BEAUTRAIS et al. ( 1996) 

compararam com 153 contro/es selecionados randomicamente. O grupo suicida 
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apresentou menor nivei socio-economico (p<0,0001) e elevada frequencia de 

transtornos psiquiatricos (DSM-111-R). Entretanto, o conceito de TS foi condicionado 

mais a necessidade de hospitalizaçao (acima de 24 horas) e caracteristicas de 

letalidade do método utilizado do que à intencionalidade do sujeito suicida. 

Ainda que, progressivamente, possamos encontrar novos estudos sobre fatores 

de risco para TS, poucas investigaç6es oferecem subsidios originais para proporcionar 

conhecimento sobre este comportamento entre adolescentes. NEGRON et al. (1997) 

realizaram avaliaç6es antes e apos o episodio suicida em 67 jovens de 12 a 17 anos (35 

com ideaçao e 32 com comportamento suicida), onde 88% das TS ocorreram por 

intoxicaçao exogena. Neste estudo, 69% dos sujeitos com TS decidiram por tal atitude 

em menos de 30 minutos do episodio; 24% entre 30 'minutos e 2 horas e 7% entre 2 e 

24 horas (ou mais) do ato suicida. No periodo antes e durante o ato suicida, nao houve 

diferença significativa entre os 2 grupos em relaçao a fatores estressantes. Ap6s o ato. 

houve decréscimo dos niveis de depressao, e os escores na escala BDI (Beck 

Depression lnventory) nao diferiram significativamente. 

Na dissertaçao de Mestrado "Repercussao da Presença de Ooença Organica e 

da Suspeita de Transtomo Menta/ em Adolescentes de 13 a 20 anos Medida Através de ,. 
~ 

Escalas de Sintomatologia Depressiva, de Risco de Suicidio e de Expectativa de Futuro" 

(FEIJÒ, 1994), foi demonstrada a importancia da triagem de Transtorno Menta! (TM) em 

jovens da comunidade, assim como adolescentes com Doenças Organicas (DO) de 

baixa morbi-mortalidade. Nos sujeitos estudados, a estimativa de prevalencia de 

ideaçao e comportamento suicida aumentou de 7% para 48% e de 2% para 19%, 

respectivamente, quando comparados jovens sem e com suspeita de TM , havendo 

repercussao na sintomatologia depressiva e na expectativa de futuro . Adolescentes da 

comunidade sem DO, mas com suspeita ·de TM apresentaram maior ideaçao e 

comportamento suicida (p<0,006). enquanto que, na presença de DO, os sujeitos 

positivos para TM nao apresentaram maiores escores de comportamento suicida 

(p > 0,05), nao permitindo avaliaçao do valor diagnostico de risco de suicidio. 
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"O QUE TE LEVOU A DESPERTAR, A PROCURAR MELHORAR?- Eu havta 
chegado no fundo do poço .. . um dia meu poi achou 200g de cocaina nas minhas coisas, af 

e/e viu que eu nào fava nada bem e acabei indo fazer terapia. Agora eu nào me vejo 
querendo morrer, eu t8 ganhando tempo. Me vejo mais ou menos como uma semente que 
estd brotando ainda. Acho que so comecet~ agora vou chegar no ponto de começar a me 

forta/ecer. Por enquanto, sou uma pessoa comum, fraca como qua/quer ser humano. 
Logico, tem dias em que acordo e fa/o: que droga, a vida nào poderia estar bem me/hor? 

Mas sei /cf, agora me vejo com a possibilidade de me/horar, antes eu nào via ... 
Eu me via num abismo, agora eu t8 no estrada. 

Eu quero mais é viver, eu amo, ou acho avida lega!, avida ... " 

1.3.7 Prevençao e Estratégias 

Varias tentativas de prevenir suicidio envolvendo populaç6es de adolescentes 

em programas escolares, indiferentemente de risco. tiveram pouco sucesso. O esforço 
, . 

da politica do GAPS é direcionado à prevençao secundaria, ou reduçao do risco de 

suicidio entre adolescentes de maior risco auto-destrutivo. Considerando que 

comportamento suicida nao é um diagnostico, mas o ponto culminante de condiçoes 

cr6nicas e precipitantes psicossociais agudos, a prevençao de suicidio dentro deste 

contexto conceitual ocorre através de 3 estratégias: (AMA- GAPS, 1994) 

1 - identificaçao e manejo de determinantes para comportamento 

auto-destrutivo (por exemplo: depressao severa); .... 
~ 

2 - identificaçao de adolescentes com risco de suicidio e 

aconselhamento de diminuiçao de acesso a meios de TS; 

3 - identificaçao e encaminhamento de adolescentes em crise ou dos 

que verbalizam intençao suicida aguda. 

A identificaçao de risco de suicidio atual na adolescencia implica rompimento do 

sigilo profissional, havendo necessidade de comunicaçao da situaçao com os pais ou 

responsàvel legai, discutindo-se medidas de segurança para o jovem. Canais de 

comunicaçao devem ser equacionados junto a pessoas em posiçao de intervir e 
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acompanhar o paciente. A hospitalizaçao deve sempre ser avaliada como um alternativa 

conforme a estrutura de apoio social e familiar. além de ser uma das alternativas mais 

seguras para avaliaçao psicologica e clinica do paciente e posterior risco de suicidio 

(ASCHKENASY, 1992; KACHUR et al. , 1995). 

Estudos realizados com jovens suicidas sem diagn6sticos psiquiatricos 

demonstram que a maioria dos pacientes deve ser hospitalizada para melhor avaliaçao. 

LEVY e colaboradores ( 1995) a o estudar 76 adolescentes que tenta ram suicidio, 

observaram que 82% foram hospitalizados, e apenas 18% foram liberados para o 

domicilio. No entanto, analisando dados de serviços de atendimento de emergéncia em 

nossa meio podemos constatar urna realidade quase oposta no tratamento destes 

adolescentes. 

SHAFFER e colaboradores (1991) avaliaram o impacto de programas de 

prevençao de suicidio para adolescentes. Através de 3 tipos de abordagem 

(necessidade de procurar ajuda de profissionais, estruturas existentes para diminuiçao 

do estresse e énfase em técnicas de resoluçao de problemas), a maioria dos jovens 

responderam positivamente aos programas. Entretanto, os resultados mais 

significativos foram relacionados às meninas e jovens pertencentes a minorias étnicas 

caracterizadas por desvantagens s6cio-econ6micas. 

Diante de um jovem que expressa intençao de morrer, deve-se evitar a 

simplificaçao da situaçao através de afirmaç6es como: "nao ha razao para voce querer 

morrei' . De outro modo, devemos reconhecer seus sentimentos, oferecendo apoio: "É 

terrfvel que voce se sinta tao mal a ponto de querer morrer' . Muitos adolescentes 

podem ter dificuldades em aceitar outros argumentos que nao façam parte dos seus 

pensamentos, ou aceitar nao ser a unica pessoa no mundo a sentir-se tao mal e, assim, 

compreender que possa haver outras alternativas e soluç6es (ASCHKENASY et al. , 

1992). 
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Pesquisadores tem enfatizado a necessidade de programas de ensino na 

Pediatria para treinamento e avaliaçao de risco de suicidio. encaminhando-se 

intervenç6es apropriadas para seus pacientes adolescentes. assim como facilitando a 

aceitaçao por parte do médico em abordar o tema diretamente (CASSORLA 1980). 

HERGENROEDER et al. (1986) afirmam que os pediatras nao estao mais envolvidos 

com adolescentes suicidas porque, tradicionalmente, eles nao sao treinados para tal 

situaçao. Os autores sugerem que, se os pediatras forem mais sensiveis e acessiveis 

no auxilio às necessidades psicossociais dos adolescentes, talvez possam ser mais 

procurados por seus pacientes em momentos de estresse. 

lndividuos que apresentam episédios de TS sao considerados mais propensos a 

novos episédios e suicidio completo (CASSORIA. 1984). Apesar da grande 

variabilidade da recorrencia de TS descrita na literatura cientifica (25 a 67%), parece 

haver um consenso sobre maior risco de comportamento suicida apés TS prévia , 

corroborados pela descriçao de maiores taxas de TS nas vitimas de suicidio com exito e 

também pelo maior risco de exito quando jà houve mais de urna tentativa anterior 

(WHO, 1985). Estudos de seguimento de pacientes apés um episédio de TS mostram 

que as taxas de suicidio com exito variam de 1,4 a 13.2%. que entre os primeiros 5 

anos apés uma tentativa o suicidio ocorre em 5%, mas aumenta nos anos seguintes 
~ 

(CASSORLA, 1984). 

Sentimentos expressados pelo adolescente tais como "Eu desejo estar morlo", 

ainda que aparentemente sem real intençao de tentar o suicidio, devem ser seguidos 

por um questionamento especifico por parte do médico. Diante da possibilidade de um 

planejamento atual. devemos perguntar: "Onde? Quando? Como efetuara o plano 

suicida?". Na avaliaçao do plano, investigar se hà acesso razOé:':lvel aos meios 

planejados e se os meios sao ou nao letais por natureza. Express6es relatadas como 

"Eu desejava estar morto", "Eu me malaria se tivesse urna chance" , "Eu gostaria de nao 

me acordar'' . diante de um jovem com plano suicida e a cesso razoavel a métodos letais. 

L__. 
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devem ser considerados pelo médico nao apenas ameaça. mas uma provavel 

emergencia médica (SULIK & GARFINKEL, 1992: VEIT & SCHWARZ, 1995). 

( ' 

.. 
~ 
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2.0 JUSTIFICATIVA E HIPOTESES 

JUSTIFICA TIVA: Apesar de estar estimado que apenas 1 de 8 jovens que 

tentam suicidio recebem atençao médica (SMITH & CRAWFORD, 1986) muitos 

adolescentes que tentam suicidio estiveram em atendimento médico por raz6es 

variadas num periodo de 1 a 3 meses antes da tentativa (LOWENSTEIN, 1985). 

Pertanto, a identificaçao acurada e precoce e o estçtbelecimento do manejo de um 

adolescente potencialmente suicida devem ser foco nao apenas de psiquiatras, mas 

também de clinicos que tenham contato com este grupo etario (SULIK & GARFINKEL, 

1992: SPIRITO et al , 1996). 

Conforme re lato de CASSORLA & SM EKE ( 1994) até 12% dos adolescentes 

"normais" manifestam comportamento suicida através de TS, e metade deles nao 

procurou atendimento em serviços de assistencia médica. A evidencia de que 

adolescentes suicidas procuram serviços de saude num perioao muito pr6ximo à 

ocorrencia de episòdios de TS aponta para a necessidade de maior conscientizaçao e 

instrumentalizaçao de clinicos e pediatras na avaliaçao de risco de suicidio. HAWTON 

et al. (1982) relatam que 50% destes jovens vao à consulta médica 1 mes antes, e 

cerca de 15% o fazem na semana que antecede a TS. Entrevistando adolescentes da 

comunidade que procuram serviços ambulatoriais, SLAP et al. (1992) observaram que 

15% jà tinham apresentado tentativa prévia, das quais 48% ocorreram nos 12 meses 

anteriores e 1 O% no ultimo mes. 

Frequentemente. pediatras e clinicos gerais que atuam em areas de emergencia 

e ambulat6rios representam o primeiro contato de adolescentes suicidas com o sistema 
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de saude. Antes da liberaçao destes pacientes. estes profissionais deveriam responder 

às segUintes quest6es: ·'Existe risco de suicidio com exito num periodo pr6ximo à alta 

hospitalar? Existe risco de novo episodio de TS? Este paciente deve ser encaminhado 

para atendimento psiquiàtrico?" (SPIRITO et al., 1994). Embora grande parte das 

pesquisas sobre comportamento suicida em adolescentes utilize critérios padronizados 

sobre o nsco da propria TS (por exemplo: letalidade do método), poucos avaliam 

caracteristicas individuais do paciente ou sentimentos associados ao episodio, com o 

objetivo de oferecer informaç6es que possam ser de valor discriminatorio pratico. 

lnfelizmente, sao poucos os pediatras. clinicos e médicos de familia que avaliam 

sentimemos ou pensamentos suicidas em consultas de retina, mesmo diante da 

evidéncia de que adolescentes estao mais propensòs a morrer por suicidio ou outras 

causas relacionadas à violéncia do que por causas clinicas (ASCHKENASY et al. , 

1992). Segundo dados da AMA (AMA - GAPS, 1994 ), apenas 20% dos pediatras 

investigam ideaçao suicida em consultas de rotina com adolescentes. Pediatras 

diagnosticam apenas 50% dos problemas emocionais e de comportamento (COSTELO 

et al. , 1988). Embora sejam altamente especificos na identificaçao de casos. a 

sensibilidade de detecçao de crianças com os mesmos problemas é apenas 17% (AMA 

- GAPS. 1994) .. 
r 

Nos ultimos anos, tem ocorrido maior comprometimento do ensino na Pediatria 

sobre abordagem de aspectos psicossoc1a1s aos pacientes, e os serviços de 

atendimento ambulatoria! e de emergéncias tendem a se adaptar a estas necessidades. 

Em 1988. o Comité de Adolescéncia da Academia Americana de Pediatria declarava: 

"Pediatras devem incluir questoes sobre pensamentos suicidas na avaliaçao médica de 

rotina em adolescentes " (AAP. 1988). 

Diante de tais evidéncias. e da auséncia de estudos de validaçao de escalas de 

comportamento e m jovens de n osso meio. · podemos estabelecer clara mente a 

necessidade de melhor conhecimento sobre suicidio na adolescéncia, envolvendo 

~.- --
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desde aspectos epidemiolégicos, frequencias e fatores associados, como a definiçao de 

critérios diagnésticos. sintomas e variabilidade do comportamento suicida apresentado 

entre a populaçao de jovens. 

HIPéTESE NULA: as escalas de depressao de Montgomery-Asberg, de risco de 

suicidio, de desesperança, e para rastreamento de transtorno mental detectam 

adolescentes atendidos imediatamente apés tentativa de suicidio tanto quanto 

adolescentes que nunca tentaram suicidio que frequentam escolas ou ambulatorio de 

doenças clinicas de baixa morbi-mortalidade. 

HIPé TESE ALTERNATIVA: as escalas de depressao de Montgomery-Asberg, 

de risco de suicidio, de desesperança, e para rastreamento de transtorno mental 

detectam adolescentes atendidos imediatamente apos tentativa de suicidio, mas nao 

adolescentes que nunca tentaram suicidio que frequentam escolas ou ambulatorio de 

doenças clinicas de baixa morbi-mortalidade. 

... • 
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3.0 OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVOS GERAIS 

Avaliaçao de instrumentos de aferiçao de sintomas psiquiatricos e 

comportamentais para identificaçao de adolescentes de 13 a 20 anos atendidos por 

Tentativa de Suicidio. 

3.2 OBJETIVOS ESPECiFJCOS 

1) Avaliaçao do vç~lor diagnostico (modelo de identificaçao) de uma esca la de 

Risco de Suicidio; 

2) Avaliaçao do valor diagnostico (modelo de identificaçao) de escala de 

Sintomatologia Depressivç~, Suspeita de Transtorno Menta! e Expectativa de Futuro; 

.. 
~ 

3) Estudo da associaçao de genero, idade, classe social. ,9esempenho cognitivo 

e Depressao Maior com Tentativa de Suicidio; 

4) An a lise das tentativas de suicidio prévias a o episodio atual associadas aos 

instrumentos em estudo. 
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4.0 SUJEITOS E MÉTODOS 

4.1 DELINEAMENTO 

O delineamento epidemiologico foi o de um estudo de caso-contro/e (Figura 5), 

cujo desfecho é a tentativa de suicidio e os fatores em estudo sao sintomas 

depressivos, risco de suicidio, desesperança e transtorno mental identificado por ,. 

instrumento de rastreamento. ldade. sexo, anos de escola, classe social, diagnostico de 

Depressao Maior identificada pelos critérios do DSM 111-R, desempenho cognitivo, e 

nivei de consciéncia no momento da entrevista foram variaveis controladas. 

RS SRQ MADRS QEF 

P a TS (+) < -- --
RS SRQ MADRS ~ QEF 

RS SRQ MADRS QEF 

Pb TS (-) --< -- -
RS SRQ MADRS QEF 

TS = Tentativa de Suicidio 

Efeito Clinico (desfecho) = Tentativa de Suicidio 

Fator em Estudo = Risco de Suicidio l Transtor. Mentali Sintomat. Depressiva l Expect. Futuro 

Figura 5 - Del ineamento do estudo 
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4.2 POPULAçÀO ALVO 

A populaçao alvo do estudo sao adolescentes com idade entre 13 e 20 anos 

residentes na regiao urbana centrai da cidade de Porto Alegre, pertencentes às classes 

sociais baixa superior, média inferior, média e média superior. Estudantes de escolas 

publicas. frequentadores de serviços médicos de centros de referéncia universitàrios 

para adolescentes e que tenham acesso a grandes serviços de emergéncia médica. 

4.3 DEFINiçÀO DAS VARIÀVEIS 

4.3.1 Definiçao do Desfecho 
<" 

O desfecho TENTATIVA DE SUICiDIO (TS) foi conceituado como sendo um ato 

realizado por vontade propria do individuo com o objetivo de causar sua morte. Para ser 

considerado um caso, o adolescente deveria relatar explicitamente sua intençao de 

morrer. independentemente do método ou letalidade relacionados ao episodio 

(CASSORLA. 1984; SPIRITO et al. , 1994). 

4.3.2 Definiçao dos Fatores em Estudo (exposiçao) 

c::> Sintomatologia Depressiva 

c::> Suspeita de Transtorno Menta! 

.. 
~ 

c::> Expectativa de Futuro (desesperança) 

c::> Risco de Suicidio 

4.3.3 Variaveis Controladas e Fatores de Confusao 

Os fatores de confusao e variàveis que necessitam de contrale para TS 

considerados na revisao da literatura apontam como de maior relevancia: 

.l 
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q instruçao 

q funçao cognitiva 

q nivei de consciència (casos) 

q nivei socio-economico 

q eta p a da adolescència ( expressa por anos de id ade) 

q Depressao Maior 

q uso de tabaco 

4.4 CÀLCULO AMOSTRAL 

,. 
O calculo do tamanho da amostra foi realizado pelo Programa Epi-lnfo versao 

6.0 (DEAN et al. , 1995), sendo estimada urna amostra de 85 casos e 170 contro/es, 

aplicando-se os seguintes critérios: 

• relaçao contro/es l caso = 2:1 

• estimativa de exposiçao e n tre os contro/es = 1 0% 

• RC (razao de chances- odds ratio) = 2.0 

• Poder de 80% (~) 

• nivei de significancia de 5% (a.) 

... 
~ 

Considerando a grande variabilidade da frequència de comportamento e 

ideaçao suicida na adolescència (exposiçao) descrita na literatura, foi decidido utilizar 

um valor pr6ximo do limite inferior relatado (10%), pois mesmo que produzisse um 

tamanho amostral maior, também aumentaria a confiabilidade do estudo (diminuindo o 

erro beta). A seleçao na razao de dois contro/es por caso pode diminuir a ocorrència de 

erro alfa, se camparada à relaçao 1:1, alé m de oferecer uma quantidade suficiente de 

sujeitos contro/es se fosse necessario realizar té_cnica de pareamento. 
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4.5 CRITÉRIOS DE INCLUSAO E EXCLUSAO 

4.5.1 Grupo de Casos 

Critérios de lnclusao: • Adolescentes de 13 a 20 anos recebendo atendimento 

de emergéncia por tentativa de suicidio no Hospital de 

Pronto Socorro (HPS) de Porto Alegre 

• Periodo de maio de 1995 a maio de 1996 

A fonte de casos, o Hospital de Pronto Socorro (HPS), foi selecionada, 

fundamentalmente, por ser o principal centro de referéncia para atendimentos de 

emergéncia da regiao metropolitana da cidade de Porto Alegre, estando relacionada ao 

desfecho de interesse (tentativa de suicidio), e em concordancia com critérios descritos 

por SPIRITO et al. (1994). Entre as principais vantagens apresentadas por esta 

instituiçao, destacam-se: 

q nao ha seleçao de populaçao para atendimento de situaçoes de 

emergència (por exemplo: tentativa de suicidio) seja quanto à classe 

social. nivei de instruçao ou regiao geografica de Porto Alegre; 
j. 

~ 

q seria o local elegivel para atendimento dos individuos que constituem 

o grupo contrale no caso de apresentarem desfecho, pela sua 

localizaçao geografica e tipo de assistència prestada; 

q nao ha fluxo selecionado de pacientes de maior co-morbidade 

psiquiatrica ou outras peculiares da adolescència, e nao esta 

associado a tratamento psiquiatrico em geral. 

Critérios de Exclusao: • analfabetismo 

• condiç6es clinicas que prejudicassem o desempenho 

cognitivo, especialmente a capacidade de comunicaçao, 
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o raciocinio, ou nivei de consciència durante a coleta de 

dados (ver item 4.9) 

Critérios de Perda: • recusa do adolescentes ou responsavel legai em 

participar da pesquisa 

• fuga da instituiçao hospitalar durante o horario da 

pesquisa 

4.5.2 Grupo de Controles 

, . 

O sistema de amostragem neste grupo foi do tipo sistematico aleatorio. 

Critérios de lnclusao: • adolescentes estudantes de 2 escolas da rede publica 

de Porto Alegre, com idade entre 13 a 20 anos 

• adolescentes em atendimento por doença organica de 

baixa morbi-mortal idade no ambulatorio geral de 

adolescentes (Clinica para Adolescentes) do Hospital de 

Clinicas de Porto Alegre 

~ 
~ 

Os principais motivos de nao ser eleito o mesmo local de recrutamento dos 

casos, foram os seguintes: 

q ser instituiçao para atendimento de emergèncias médicas, implica 

possibilidade de risco de vida , independente da causa ser acidental; 

q presença de fator de confusao potencial que é o estresse da situaçao 

que provocou o atendimento (acidental e nao voluntario) , e consequentemente, 

os sentimentos medo de morrer ou de morte iminente, seja por condiçao clinica 

ou cirurgica. 
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Critérios de Exclusao: • comprometimento cognitivo e alteraçao da consciéncia 

• doença neurologica 

• doença psiquiatrica 

• hist6ria de tentativa de suicidio prévia 

Critérios de Perda: • recusa do adolescentes ou responsavel legai de 

participar da pesquisa 

4.6 ESCOLHA E ADAPTAçAo DOS INSTRUMENTOS 

.. 
A escolha dos instrumentos ocorreu considerando-se diversos aspectos das 

escalas disponiveis para aferiçao das variaveis propostas para este estudo. Auséncia 

de padronizaçao e validaçao de escalas em populaç6es adolescentes de nesso meio é 

caracteristica determinante de baixa fidedignidade de resultados (FEIJÒ, 1994). Ainda 

que algumas destas variaveis sejam mensuradas por escalas val idadas em amostras de 

jovens de origem norte-americana ou européia. as diferenças socioculturais (FLECK. 

1997) podem representar limitaçao metodol6gica significativa quando aplicadas em 

amostras da mesma faixa etaria numa populaçao como a nossa.•sem a realizaçao de 

um estudo de validaçao como este. 

Grande parte dos instrumentos desenvolvidos para avaliar risco de suicidio em 

adolescentes foi elaborada a partir dos aspectos levantados em investigaç6es 

realizadas em adultos (O'CARROLL et al. , 1993), sendo que a adaptaçao das quest6es, 

facilitando a compreensao dos jovens, e adquirindo a forma de questionarios auto-

aplicaveis. é de grande importfmcia. 

Uma vez definidos os instrumentos que seriam utilizados, estes foram aplicados 

em adolescentes voluntarios (de mesmo nivei socio-economico da populaçao-alvo) 

prévio à realizaçao do estudo piloto, a fim de avaliar o nivei de compreensao dos termos 
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apresentados, técnicas de abordagem da equipe, ambiente de entrevista, uso de auto-

escalas ou entrevistas semi-dirigidas. Somente ap6s satisfeitas estas consideraç6es, 

foi definido o inicio do Estudo Piloto para definiçao de parametros para calculo 

amostral, bem como solucionar dificuldades operacionais. 

O processo de adaptaçao dos instrumentos ocorreu na fase inicial de 

estruturaçao do estudo, tendo como objetivo retificar termos utilizados nas escalas e 

nunca aplicadas em adolescentes brasileiros. Em funçao do intervalo de tempo 

transcorrido de 14 meses entre a primeira fase do estudo (Dissertaçao de Mestrado), 

constituindo a analise das frequencias dos sintomas no grupo de escola e com doença 

de baixa morbi-mortalidade, e a coleta de dados do grupo de casos, urna outra etapa .. 
revisao do protocolo foi realizada. Nesta revisao, 'novos voluntarios foram também 

incluidos fazendo parte do treinamento da equipe constituida para a pesquisa, 

conforme descrito no pr6ximo item. 

4.6.1 Escalas de Avaliaçào dos Fatores em Estudo 

A. SRQ ~ Self-Repporting Questionnaire (Anexo 1) ~ 

Escala para detecçao de casos suspeitos (rastreamento) de Transtorno Mental, 

foi elaborada através de quest6es de respostas fechadas com opç6es SIM l NAO 

(HARDING et al., 1983}, com estudos realizados no Brasil (FAGUNDES, 1981), 

inclusive sobre validaçao e ponto de corte relacionado à genero (JESUS MARI & 

WILLIANS, 1986). É dividida em 2 etapas: a primeira consta de 20 perguntas 

indicadoras de sintomas neur6ticos e a segunda abrange 6 quest6es detectoras de 

sintomas psic6ticos, epilepsia e alcoolismo. Neste estudo foi utilizada a 1a etapa, com 

variaçao no escore de O a 20 e Ponto de Corte de 8 (~ 8 = sugere presença de 

Transtorno Mental) (BUSNELLO et al. , 1983; FLECK, 1991 ; HOEFEL et al. , 1992). 
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B. MADRS => Montgomery-Asberg Oepression Rating Scale (Anexo 2) 

Escala para medida de intensidade de sintomas depressivos (MONTGOMERY & 

ASBERG, 1979), validado no Brasi l para populaçao adulta (DRATCU et al., 1985 e 

1987). É composta de 10 quest6es que avaliam aspectos distintos do comportamento e 

do pensamento depressivo, apresenta escores que podem variar de O a 60 e tem ponto 

de corte de 11 para identificaçao de alguma sintomatologia depressiva, conforme 

resultados do Estudo Piloto e outros (KEARNS et al. , 1982). 

C. RS => Esca/a de Risco de Suicidio (Anexo 3) 

Elaborada com quest6es sobre ldeaçao e Corn~ortamento Suicida originarias da 

DIS- Diagnostic lnterview Schedule (ROBINS et al. , 1981 ). Composta de 6 quest6es de 

respostas fechadas com opç6es SIM/NAO, com pontuaçao de 6 a 16, e ponto de corte 

de 8 (~ 8 = presença de ideaçao suicida). Entre estas 6 quest6es ha 2, também 

originarias da DIS, que buscam informaçao de comportamento (que aqui foram 

consideradas como o instrumento RS1 => Comportamento Suicida). Estudos recentes 

sobre fatores de risco para suicidio em jovens tem utilizado quest6es adaptadas da DIS 

(REINHERZ et al.. 1995). 
~ 
t 

Devido a possibilidade de viés de aferiçao, a escala para risco de suicidio foi 

elaborada como instrumento de auto-ap/icaçao, no qual o entrevistado responde às 

quest6es apresentadas pelo entrevistador de forma fechada (sigilosa), ou seja, o 

entrevistador nao pode visualizar as opç6es respondidas. No final , o adolescente 

identifica sua folha de resposta , através de um numero previamente fornecido que 

corresponde à numeraçao de seu protocolo, inserindo-a dentro de um envelope que é 

lacrado no local. 
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D. QEF ==> Questionario de Expectativa de Futuro (Anexo 4) 

Este instrumento avalia a expectativa do individuo quanto ao seu futuro . sendo 

também conhecido por avaliaçao de desesperança. Adaptado da escala de 

desesperança de Beck (Beck's Hopelessness Scale. BECK et al. . 197 4 ), é constituido 

de 8 quest6es com tres opç6es de resposta (representando sentimentos favoraveis . 

desfavon3veis ou neutros). O escore total que pode variar de (- 8) a (+ 8) e tem ponto 

de corte em 2, sua positividade (:::; 2) corresponde a urna baixa expectativa de futuro ou 

desesperança. 

4.6.2 Escalas de Aval iaçao das Variaveis CorJtro ladas 

A. NSE ==> Esca/a de Classificaçào de Nivei Socio-Economico (Anexo 5) 

Escala para classificar classes sociais, baseada nos estudos de GRACIANO 

(1980). BARROS (1986) e LOMBARDI et al. (1988). Constitui-se num questionario que 

avalia 5 dimens6es socio-econ6micas: situaçao economica do grupo familiar. numero de 

membros do mesmo. grau de instruçao do(s) chefe(s), habitaçao. tipo de 

profissao/ocupaçao e forma de trabalho do(s) chefe(s). Cada dimepsao possui forma de 

escore mdividualizado, apresenta um sistema de pontos para classificaçao socio

economica, fornecendo as seguintes categorias: Baixa lnferior (BI), Baixa Superior (BS), 

Média lnferior (MI), Média (M), Média Superior (MS), e Alta (A). 

B. MM ==> Mini Exame do Estado Menta/ (Mini Menta! State Examination) 

(Anexo 6) 

lnstrumento para avaliaçao de estado menta!. ou seja, desempenho cognitivo 

global (FOLSTEI N et al. , 1975). Investiga aspectos da funçao cognitiva (Orientaçao, 

Memoria !mediata, Atençao e Calculo, Memoria Recente, Linguagem). com escore que 

pode variar de O a 30, cujo ponto de corte é 24 para detecçao de déficit cognitivo (::::: 24) 
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para sujeitos de escolaridade superior a 4 anos (TOMBAUGH & MCINTYRE, 1992) 

(CHAVES & IZQUIERDO, 1992). 

Para a aplicaçao desta escala, ha necessidade de avaliaçao do nivei de 

consciència , que foi realizada do seguinte modo: (a) alerta e sem sonolència, mesmo 

quando deixado sem estimulaçao por periodo prolongado (a/erta), (b) alerta, mas com 

diminuiçao do nivei de atençao e sonolència que pode aumentar se deixado sem 

estimulaçao por curto periodo de tempo, e responde facilmente à estimulaçao verbal 

(sonolento) , (c) extremamente sonolento, mas atinge alerta apos estimulaçao que deve 

ser bem mais vigorosa que ordens verbais , e retorna rapidamente ao sono se deixado 

sem estimulo por minimos espaços de tempo (obnubilado) , (d) muito dificil conseguir 
, . 

alerta, o que pode ocorrer apenas de forma fugaz durante estimulaçao muito potente 

(estupor) , (e) nao se obtém alerta por nenhum método, apenas respostas motoras mais 

ou menos reflexas, conforme profundidade, e eventualmente abertura ocular (coma). 

Apenas adolescentes com nivei de consciència até a categoria (c), obnubilado, tinham 

condiç6es de avaliaçao. 

C. Check-List para Depressao Maior => DSM-111-R l DSM-IV (Anexo 7) . 
r 

Esta lista de verificaçao para diagnostico de episodio Depressivo Maior pertence 

ao Manual de Diagnostico e Estatistica de Transtornos Mentais da Associaçao 

Americana de Psiquiatria - 38 ediçao revisada (APA- DSM-111-R, 1987), cujos critérios 

foram mantidos sem alteraç6es na 43 ediçao (APA - DSM-IV, 1995). As categorias 

diagnosticas sao: ausència, presença, presença, mas devido a cutro diagnostico ou 

condiçao, Iuta, e incerteza. 

D. Uso de Tabaco 

A valiado através de questa o que investigava uso ou nao, e se fosse fumante , 

identificava a quantidade de fumo consumida por dia. 

~--

- · 
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4.7 PROTOCOLO DE PESQUISA 

4.7.1 Caracteristicas do Protocolo 

O protocolo consistiu de uma entrevista semi-estruturada contendo: 

q roteiro de instruçoes para o pesquisador (fluxograma) com 

identificaçao da data e local de entrevista, e c6digo do entrevistador. 

q termo de consentimento 

q dados s6cio-demograficos: idade (em meses). sexo e instruçao (em 

anos completos) 

q instrumentos (todas as escalas) 

q uso de tabaco 

q aspectos da TS (para casos): método de TS, uso de medicaçoes 

prescritas (psicoativas), medicaçao utilizada pela equipe médica, 

numero e método de TS anteriores; 

q presença e tipo de doença organica (para bontroles de origem 

ambulatoria!) , 

q folheto informativo sobre locais de atendimento ambulatoria! nas areas 

clinica e saude menta! 

4.8 FORMAçÀO DA EQUIPE DE PESQUISA 

A equipe necessaria para desenvolver a coleta de dados do grupo de casos 

necessitou ser redimensionada e treinada novamente. Houve acréscimo no numero de 

integrantes, que passaram ao total de 7 (6 acadèmicos da Faculdade de Medicina da 
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Universidade Federai do Rio Grande do Sul), incluindo o supervisor (doutorando) . 

sendo, deste modo, planejada uma escala de plantao semanal para cada um dos 

integrantes da equipe. 

O treinamento para aplicaçao do protocolo ocorreu através de entrevistas com 

adolescentes hospitalizados por doenças clinicas ou cirurgicas e aplicando-se todas as 

escalas a serem avaliadas. Esta etapa também tinha como finalidade a padronizaçao da 

entrevista, desde a apresentaçao do pesquisador até as orientaç6es ao paciente e 

familiares no fina! da entrevista. Por fim, estes resultados foram estudados por analise 

de Homogeneidade inter-avaliador de Kappa, obtendo-se uma concordància >90% para 

dados categòricos, como os do DSM 111-R e correlaçao de Spearman para os escores 

(NORUSIS, 1986). O processo de treinamento foi elàborado conforme normas descritas 

nos itens 4.5.2 e 4.5.3 da Dissertaçao de Mestrado do autor (FEIJÒ, 1994). 

Durante reuni6es mensais para contrale de qualidade, havia um debate com 

toda a equipe sobre aspectos operacionais do estudo, assim como revisao e 

esclarecimentos de possiveis duvidas que surgissem. Todas as sugest6es de 

modificaç6es apresentadas eram discutidas no grupo, ocorrendo participaçao ativa de 

todos os integrantes no planejamento e realizaçao da pesquisa. 
~ 
~ 

Na fase de planejamento do Estudo Piloto, ocorreu uma etapa de observaçao do 

atendimento das equipes médicas e de enfermagem nas areas elegiveis do Hospital de 

Pronto Socorro (HPS), seguida de entrevistas a estes profissionais avaliando-se 

dificuldades e sugest6es para a execuçao da pesquisa. Deste modo, foi elaborado o 

fluxograma para recrutamento dos sujeitos, assim como uma revisao da 

operacionalidade do protocolo a ser utilizado. A participaçao e sensibilizaçao dos 

funcionarios envolvidos diretamente no atendimento dos adolescentes foi essencial para 

o sucesso do estudo. 

Através de analise retrospectiva de 24 meses de hospitalizaç6es no HPS, foram 

avaliados prontuarios de 65 adolescentes atendidos por TS (FEIJÒ et al. , 1996a). O 
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perfil dos jovens suicidas que procuravam a instituiçao hospitalar selecionada para a 

pesquisa foi analisado, bem como os periodos das ocorrèncias. Estudos que avaliaram 

variaçòes temporais em relaçao à ocorrència de TS em adolescentes (CASSORLA, 

1979; NAKAMURA et al. , 1994), e periodos de pico (horàrio de atendimento, dias da 

semana, meses do ano) em salas de emergència médica, foram revisados. Deste 

modo, foram complementadas as informaçòes necessàrias para estabelecer o seguinte 

padrào: 

q avaliar todos os casos de TS de jovens entre 13 e 20 anos em 

atendimento na Sala de Emergència do HPS durante o plantao da equipe. A 

prioridade de recrutar casos de TS na Sala de Emergència foi estabelecida por 

ser este o primeiro local onde o atendimento médico pela instituiçào hospitalar 

inicia, evitando-se selecionar casos jà hospitalizados. 

~ P/antao: o hon3rio de pico de atendimento a jovens no HPS de 18:00h 

às 22:00h, foi considerado para a realizaçao do plantao de 4 horas diàrias, 

critério coincidente com outros estudos de TS em adolescentes atendidos em 

serviços de emergència (SPIRITO et al. , 1994). 

q Periodo: nao foi definido um intervalo de dias por semana e meses do 

ano, por considerar-se que haveria um retardo muito grande na coleta destes 

dados, optando-se por uma forma ininterrupta de 7 dias na semana durante 12 

meses. Na revisào dos prontuàrios, observou-se que periodos de 3-4 meses, 

(entre maio e dezembro) foram os de maior incidència de casos de TS (FEIJÒ 

et. al , 1996a). 

Entre as vàrias razòes para tal estratégia, destacam-se: 

• ao abranger 12 meses consecutivos, seria evitada a 

possibilidade de ocorrer um pico sazonal de incidència de casos com TS conforme 

sugerido em um dos estudos prévios (NAKAMURA et al., 1994; FEIJÒ et al., 1996a), 
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que poderia ter caracteristicas distintas em relaçao a pesquisas realizadas com jovens 

de outros paises. SPIRITO et al. (1994), avaliando jovens norte-americanos atendidos 

por TS em hosp1tais de emergència médica, encontraram um predominio de casos 

durante a primavera (37, 1 %), seguido pelo inverno (33,9%). 

• devido ao tamanho amostral para casos (n=85) e 

possibilidade de perdas, a distribuiçao dos plantoes durante a semana ocorreu ao longo 

dos 7 dias de forma ininterrupta, fato este ratificado pelo piloto, que recrutou um total de 

32 casos em 4 meses (FEIJÒ et al. , 1996b). 

Todos os integrantes da equipe de pesquisa foram previamente cadastrados 

pela Secretaria do Hospital de Pronto Socorro, com distribuiçao de urna comunicaçao .. 
interna às chefias dos setores envolvidos na pesquisa, apresentando o objetivo e os 

integrantes da mesma. Os pesquisadores trabalhavam devidamente identificados com 

crachà da instituiçao com foto, nome e discriminaçao da funçao Pesquisador, facilitando 

a sua localizaçao e distinguindo-se da equipe médica, aspecto considerado de 

relevancia ética no momento da apresentaçao do termo de consentimento ao paciente e 

familiares . 

Em todas as enfermarias do HPS, além da propria Sala de Emergència 

(atendimento externo), havia um Quadro de Avisos para os membros da equipe de 

pesquisa (notificaçao de casos, etc.). Todas as areas de atendimento que pudessem ter 

pacientes elegiveis, receberam comunicado da Comissao Cientifica confirmando a 

autorizaçao para a pesquisa. No inicio do horario de plantao, o pesquisador revisava 

todos os pedidos de consultoria para equipe de Psiquiatria daquele hospital, que 

envolvesse adolescentes de 13 a 20 anos hospitalizados. Qualquer caso suspeito de 

atendimento por comportamento suicida era avaliado pelo pesquisador de plantao 

através da revisao do prontuario, discussao com a equipe médica, equipe de 

enfermagem e entrevista com o paciente. Nenhum caso foi recrutado por este método. 

Apesar das avaliaçoes iniciais indicarem que o principal local de recrutamento dos 
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casos fosse a Sala de Emergéncia Clinica (Sala 6), o pesquisador fazia urna revisao de 

todas as Salas de Atendimento Externo (Traumatologia. Politraumatizados e Sutura) 

seguindo-se de uma revisao das Enfermarias e Unidades de Tratamento Intensivo 

(UTI), na procura de adolescentes com menos de 12 horas de hospitalizaçao, ao iniciar 

seu horario de plantao. 

Qualquer jovem na faixa etaria do estudo em atendimento por qualquer tipo de 

emergéncia era avaliado pelo pianta o da equipe pela · possibilidade da causa de 

assisténcia ter sido impropriamente considerada acidental. Caso isso ocorresse, o 

paciente e responsaveis eram questionados quanto à intençao de provocar o episodio 

que originou o atendimento, assim como o resultado esperado para o mesmo. 

Entretanto, nenhum sujeito foi recrutado através destè 'critério. 

Quando fosse localizado um atendimento por TS em outra das Salas de 

Atendimento Externo. a equipe de enfermagem ou médica localizava o pesquisador de 

plantao na Sala 6. que era o local de referéncia (de plantao) da equipe de pesquisa. 

Para aumentar a confiabilidade destes chamados, as demais salas de atendimento 

externo eram revisadas periodicamente durante o horario de plantao. Uma vez 

identificado um adolescente que preenchesse os critérios de seleçao, o pesquisador 

' 
aguardava o final do atendimento pela equipe de emergéncia. Ap6s liberaçao pelo 

médico responsavel pelo atendimento, o membro da equipe de investigaçao fazia sua 

identificaçao aos responsàveis e ao adolescente, apresentando os objetivos do estudo 

e, no caso de confirmaçao para participar da pesquisa, o Termo de Consentimento era 

preenchido (Anexo 8), e duvidas eram esclarecidas. Os critérios utilizados para o inicio 

da entrevista seguiram normas éticas e médicas, tais como estabilizaçao clinica do 

paciente (SPIRITO et al. , 1994). A entrevista era realizada num local separado e 

apropriado, embora na mesma area fisica do atendimento, tendo sido possivel acesso a 

local reservado para entrevista individuai com . o paci ente, contando, inclusive, com 

isolamento visual (paredes divis6rias m6veis). 
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No caso do adolescente identificado ja nas Enfermarias do HPS, estritamente 

nas primeiras 12 horas da internaçao hospitalar, todos os passos anteriormente 

descritos sobre apresentaçao da pesquisa também foram rigorosamente seguidos. 

Embora estudos com populaçao de adolescentes suicidas avaliados apos o episodio 

de TS tenham utilizado até 36 horas de hospitalizaçao (SPIRITO et al., 1996), 48 horas 

(ZLOTNICK et al. , 1997) ou até 12 dias (NEGRON et al. , 1997), procurou-se 

estabelecer o periodo mais breve de internaçao hospitalar, pois apesar de oferecer 

maior dificuldade no recrutamento de casos, haveria maior proximidade da entrevista 

com o episodio de TS (para evitar viés recordatorio). 

Todos os critérios utilizados para definir as caracteristicas da entrevista foram 

pesquisados em relaçao a outros estudos ja realizados. ROBBINS & ALESSI (1985) 

descrevem que adolescentes podem aumentar ou minimizar sintomatologia suicida 

quando proximos a familiares; entre as recomendaç6es para investigaç6es sobre este 

tema, destacam-se a entrevista direta e isolada com o jovem suicida, resultando em 

maior confiabilidade da coleta de dados. 

4.9 ESTUDO PILOTO 
... 
r 

O piloto da primeira etapa do estudo esta descrito detalhadamente no item 4.6 

da Dissertaçao de Mestrado do autor (FEIJÒ, 1994). Para os casos, apos aprovaçao 

do projeto de pesquisa pela Comissao Cientifica e de Ética do Hospital de Pronto 

Socorro (HPS) bem como pela do Hospital de Clinicas de Porto Alegre, foi realizado 

urna avaliaçao do fluxograma de atendimento da populaçao elegivel para o grupo de 

casos, através de entrevistas com profissionais da area médica, de enfermagem, 

serviço social , psicologia e psiquiatria, a fim de estabelecer as referèncias basicas para 

este piloto. Como resultados deste piloto, observou-se no periodo de 4 meses, 32 casos 

de TS em jovens de 13 a 20 anos. Desta amostra, 84,4% foi do sexo feminino, com média 
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de idade de 16 anos e 7 meses, e o método mais utilizado foi a intoxicaçao ex6gena 

(88%) (FEIJÒ et al , 1996b). 

4.1 O CONTROLE DE QUALIDADE 

Durante o periodo de coleta de dados, reunioes mensais da equipe de pesquisa 

foram mantidas. Nelas era realizado um balanço dos casos entrevistados, discutidos os 

motivos de perdas e relatadas as dificuldades pessoais durante a pesquisa de campo. 

Periodicamente, havia discussao dos casos considerados mais dificeis ou de respostas 

possivelmente ambiguas. tendo sido repetida a analise de Homogeneidade inter-

avaliador de Kappa e correlaçoes (NORUSIS, 1986), •a fim de manter o mesmo nivei de 

padronizaçao. 

Todas as dificuldades apresentadas pelos integrantes da equipe e que 

envolviam a participaçao da instituiçao (HPS), eram comunicadas. pelo supervisor, ao 

Coordenador da Comissao Cientifica, e protocolado através de correspondencia. Entre 

estas. destacou-se a necessidade de local para repouso dos pesquisadores, problemas 

de relacionamento com algum funcionario da instituiçao. realizaçao de lanches durante 
r 

o plantao e, por motivos de segurança, utilizaçao do estacionamento do hospital. Um 

programa cientifico foi planejado durante o periodo de coleta de dados, que ocorreu 

através de encontros para discussao da revisao de literatura sobre o tema pesquisado, 

leitura de artigos, discussao sobre o método epidemiologico utilizado, com destaque ao 

estudo das limitaçoes, viéses, critérios de seleçao e analise estatistica apropriada. 

Durante a etapa de planejamento e realizaçao do Estudo Piloto, toda a equipe esteve 

integrada na elaboraçao de artigos cientificos que contribuissem para melhor 

compreensao do tema abordado (FEIJÒ et al. , 19.96a; FEIJÒ et al., 1996b). 
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Os integrantes da equipe estavam instruidos para fazer um contato direto com o 

supervisor diante de qualquer duvida ou dificuldade que surgisse durante seu horario de 

plantao. 

4.1 1 ASPECTOS ÉTICOS 

As quest6es éticas foram definidas como prioritarias, dando seguimento à ènfase 

da primeira etapa desta pesquisa (Dissertaçao de Mestrado). A propria necessidade do 

estudo ja surgiu ao considerarmos a importancia de valorizar os sentimentos, a 

intimidade e o sofrimento dos jovens. Sendo alvo principal o estudo do comportamento 

suicida em adolescentes (muitos dos quais com içl~de inferior à considerada como 

responsabilidade legai) e aplicado num momento de extrema angustia para o 

adolescente, seu planejamento incluiu uma cuidadosa avaliaçao do funcionamento do 

HPS à populaçao elegivel , as condiç6es da area fisica para entrevista, a presença de 

familiares (ou responsaveis legais) dos pacientes e encaminhamentos ou orientaç6es 

realizadas pelas equipes do hospital. 

Se garantir privacidade, conforto e atençao ao adolesceQte é , antes de mais 
~ 

nada, um dever ético dos pesquisadores, também configura-se como grande potencial 

de viéses na coleta de dados, caso nao sejam preenchidas todas estas necessidades. 

Deste modo, durante o planejamento do Estudo Piloto, as visitas da equipe de pesquisa 

e entrevistas com funcionarios do HPS originaram sugest6es fundamentais. e que 

levadas ao conhecimento de sua Comissao Cientifica, foram sempre acolhidas da 

melhor forma possivel, possibilitando a execuçao deste trabalho até sua finalizaçao. 

Considerando a aplicaçao de testes psicol6gicos em individuos com idade 

inferior a 18 anos, o presente estudo foi classificado como Pesquisa de Risco Minimo; 

por esta razao, foi incluido no protocolo um termo de consentimento informado (por 
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escrito) (Anexo 8), sendo solicitada a autorizaçao do adolescente e de seu responsavel 

legai, conforme a Resoluçao 196/96 do Conselho Nacional de Saude (GOLDIM , 1993). 

A orientaçao aos pacientes e familiares (verbal e escrita) sobre encaminhamentos para 

avaliaçao e acompanhamento na area clinica e mental ocorreu independente de 

preencher todos os critérios de seleçao. 

O projeto de pesquisa foi , previamente, submetido e aprovado pela Comissao 

Cientifica e Comissao de Ética do Hospital de Pronto Socorro (HPS) e do Grupo de 

Pesquisa e P6s-Graduaçao (GPPG) do HCPA. Ap6s a finalizaçao da analise dos 

resultados, os mesmos foram apresentados para a Comissao Cientifica e integrantes do 

Corpo Clinico do HPS, com discussao das conclus6es obtidas e recomendaç6es para o 
' 

atendimento de adolescentes com tentativa de suicidio. 

Dentro da abordagem ética é fundamental destacar a recomendaçao da 

Academia Americana de Pediatria: "o pediatra nao deve hesitar em questionar 

diretamente um adolescente sobre comportamento suicida - nao ha evidencia que a 

discussao sobre suicidio precipite tal comportamento" (AAP, 1988; VEIT & SCHARZ, 

1995). Estudos sobre suicidios com éxitos (nao exclusivamente em adolescentes) 

demonstram que a avaliaçao de ideaçao ou comportamento sui~ida nao promove ou 

induz maior risco suicida. Além disso, muitos adolescentes rèferem ser esta uma 

oportunidade de diminuirem suas angustias e duvidas, ao terem "permissao" para 

discutir um assunto que ainda é considerado tabu (ASCHKENASY et al. , 1992). 

4.12 REGISTRO E ANALISE DOS DADOS 

Todos os integrantes da equipe recebiam uma pasta de Materia/ contendo uma 

planilha dos plant6es de cada pesquisador, devendo registrar, a cada plantao, o numero 

de casos entrevistados (sexo e idade) e numero· de perdas (com o motivo). O protocolo 

de pesquisa devia preenchido no mesmo dia, e os escores de todas as escalas 
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registrados na capa do protocolo e em grade anexa (para posterior contrale de 

qualidade). 

Durante as reuni6es mensais, antes da entrega das grades e dos protocolos, 

havia uma nova conferencia individuai dos numeros de casos e perdas. 

Os dados foram reunidos em banco de dados pelo programa Dbase 111 Plus, com 

digitaçao dupla. Antes da am':llise, houve conferencia de 20% da amostra, selecionada 

de modo aleatorio, na qual revisou-se integralmente os dados do protocolo. 

Na etapa de digitaçao dos dados, foram identificados erros em 2 categorias de 

resposta do DSM-111-R, tendo sido revisado e corrigido novamente todos os protocolos 

em relaçao a estas quest6es. Quando um erro de preenchimento do protocolo ou de 

escores das escalas era localizado, havia urna discussao com o pesquisador que 

cometera o erro sobre a possibilidade do mesmo ter ocorrido em outros protocolos, e o 

supervisor da equipe revisava suas entrevistas referentes aquele mes (ultimos 30 dias). 

4.13 ANALISE ESTA TiSTICA 
... 
~ 

A analise estatistica deste estudo foi realizada em micro-computador IBM-

compativel através do Pacate Estatistico SPSS: Statistica! Package for the Social 

Sciences (NORUSIS, 1986). 

q Dados Continuos: As comparaç6es dos dados continuos entre grupos ou por 

variaveis que subdividem o grupo foram realizadas por teste "t" de Student, e por 

MANOVA (analise de covariancia) (FLEISS, 1986) . . 
q Dados Categ6ricos: para utilizaçao de pontos de cortes e outras variaveis 

qualitativas, as analises de associaçao foram realizadas pelo teste de Qui-quadrado de 

~BIBLIOTECA 
•AMED/HCPA 
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Mantei-Haenszel (com correçao de Yates ou Fischer quando necessarias) 

(SCHLESSELMAN, 1982). 

q Dados Ordinais: Os escores ordinais foram testados por plotagem em grafico 

de dispersao para testar sua probabilidade "norma!" e posteriormente analisados por 

MANOVA. Naqueles casos de variaveis de baixa probabilidade, estas foram tratadas 

de forma especial e explicadas no texto (FLEISS, 1986). 

q Tabelas de contingència (2x2) e determinaçao de Sensibilidade e 

Especificidade 

q Curva ROC (Receiver Operating Characteristic) 

q Regressao Logistica (analise multivariada para avaliaçao das variaveis com 

associaçao significativa) 

q Estratégias epidemiolégicas de testes em série e paralelo 

q Técnica de pareamento 

Os parametros estatisticos apresentados para a covariancia da MANOVA sao 

8, que é o coeficiente parcial de regressao, beta que é o coeficiente de regressao 

standartizado, IC o intervalo de confiança de 95% com seus valores inferiores e 

superiores. O coeficiente da MANOVA (analise do efeito de fator) é a analise de 

centraste por reverso de Helmert, EP é o erro padrao de 't' que é o teste 't' multivariado 

de duas amostras. Significancia (p) e intervalo de confiança sao também apresentados. 

Na Regressao Logistica, mostra-se R (coeficiente de regressao parcial}, EP (estimativa 

de desvio padrao para o termos na regressao), Wald (testa a hipétese de que um 

coeficiente num modelo de regressao logistica é zero) e 8 (coeficiente de regressao). 
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5.0 RESUL TADOS 

5.1 ANALISE DESCRITIVA 

5.1.1 Casos 

Este grupo foi constituido de 81 adolescentes com tentativa de suicidio, cujas 

' 
caracteristicas demograficas estao apresentadas na ·rabela 1. Quanto à origem do 

atendimento dentro do H ospitai de Pronto Socorro, 66 (81 ,5%) jovens foram recrutados 

na Sala de Atendimento Clinico e 15 (18,5%) foram entrevistados nas enfermarias 

durante as primeiras 12h de hospitalizaçao, sendo que o desempenho nas escalas 

avaliadas nao apresentou diferença significativa em relaçao à origem de atendimento. 

As caracteristicas mais comuns dos episodios de tentativa de suicidio foram uso de 

substàncias exogenas como método (79%), ter tido um ou mais episodios de TS 
.. 

anterior (54,3%), nao necessitar tratamento farmacologico n o atendimento de 

emergència do episodio atual (65,4%), e nao referir uso de alcool e drogas (93,8%) 

(Tabela 2). O relato de antecedente psiquiatrico foi observado em 13,6% destes jovens 

(11 casos) e presença de doença organica em 25,9% (21 casos) (Tabela 3). 

Sexo feminino apresentou frequència de 75,3% entre os casos, e a faixa etaria 

predominante foi entre 17 e 20 anos (43,2%) (Tabela 2). A média de anos de instruçao 

foi de 6,75 (OP=2,56). Em relaçao à classe social, foram identificados sujeitos apenas 

nas 4 classes centrais, ocorrendo maior frequència das classes intermediarias 

(Média=25,9% e Média lnferior=51 ,9%) (Tabela 1 ). Quanto ao tabagismo, observou-se 

que 67,9% relataram nao fumar. A presença de episodio de Depressao Maior (OSM-111-

818'_IOT~CA 

PA~ED/C>«CPA 
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R) foi identificada em 28 adolescentes (34,6%), estando ausente em 43 sujeitos 

(53, 1%) e presente por outros diagn6sticos ou incerta em 12,3% dos casos (Tabela 4). 

Entre as escalas avaliadas, a média dos escores de rastreamento para 

transtorno mental (SRQ) foi de 10,30 (variabilidade de 1 a 20), de sintomatologia 

depressiva (MADRS) igual a 20,83 (variabilidade de O a 50), de ideaçao e 

comportamento suicida 12,63 e 6,26 respectivamente (com variabilidade de 6 a 16 e de 

2 a 8), sendo a média para expectativa de futuro de 0,86 (variabilidade de -7 a 8). O 

desempenho na escala Mini Mental demonstrou urna média de 23,44 (variabilidade de 

12 a 30) (Tabela 5). 

Durante o periodo de recrutamento de Cqs~s ocorreram apenas 5 perdas, 

sendo 3 recusas de participaçao e 2 fugas (saida voluntaria do hospital sem 

autorizaçao médica ou alta hospitalar). 

5.1.2. Controles 

Este grupo foi composto por 187 adolescentes, sendo 126 estudantes de 

escolas publicas de Porto Alegre e 61 adolescentes acompanh,?dos na Clinica para 
• 

Adolescentes do Hospital de Clinicas de Porto Alegre. As caracteristicas demograficas 

sa o mostradas n a T a bela 1. Entre os controles, 102 pertenciam a o sexo feminino 

(54,5%), com maior frequència da faixa etaria entre 15 e 17 anos (38%) (Tabela 2). 

Assim como o grupo de casos, observou-se apenas a presença de 4 classes sociais 

avaliadas (entre 6 classes), ocorrendo maior frequència das classes Média (50,2%) e 

da Média lnferior (41 ,8%) (Tabela 1). A média de anos de instruçao fai de 7,87 

(DP=1 ,67), e a imensa maioria dos controles (88,2%) nao faziam uso de tabaco 

(Tabela 1). 

Nenhum sujeito apresentou diagnostico de Depressao Maior pelo DSM 111-R, 

identificando-se 2 adolescentes com Iuta e 1 com sindrome depressiva por outra causa 
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(Tabela 4). Neste grupo, 32,6% relataram diagnostico de doença orgànica de baixa 

morbi-mortalidade e nenhum referiu qualquer antecedente psiquiatrico. 

A média de escores na escala SRQ foi de 4,02 (variabilidade de O a 13), de 

sintomatologia depressiva (MADRS) igual a 5,35 (variabilidade de O a 26), de ideaçào 

(RS) e comportamento suicida (RS 1) correspondente a 7,19 e 2,40 (variabilidade de 6 

a 16 e de 2 a 8), e a média para expectativa de futuro de 2,39 (variabilidade de -2 a 8). 

Em relaçào à avaliaçào do estado mental (escala Mini Mental), a média dos escores foi 

de 27,59 com variabilidade entre 22 e 30 (Tabela 5). 

Tabela 1 - Distribuiçào socio-demografica de casos e controles 

Se x o 

Masculino 20 24,7 85 45,5 

Feminino 61 75,3 102 54,5 

Tabagismo 

até 10/dia 09 11,1 o o 
10 a 20/dia 15 18,5 05 2,7 .. 
> 20/dia 02 2,5 17 '9,1 

nào tabagista 55 67,9 165 88,2 

ldade 

13-15 20 24,7 52 28 

15-17 26 32,1 71 38 

17-20 35 43,2 64 34 

Classe Social* 

MS 10 12,3 10 5,3 

M 21 25,9 94 50,2 

MI 42 51 ,9 78 41 ,8 

BS 08 ~.9 05 2,7 

* MS = Média Superior; M = Média; MI = Média lnferior; BS = Baixa Superior 

,. 
::.;•~: •OTri:CA 

P.:\. H~ D l iSl CP A 
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Tabela 2 - Caracteristicas do episodio de TS (n=81) 

Método de TS 

lntoxicaçao exogena 64 79,0 
arma branca 05 6,2 

arma de fogo 04 4,9 

jogar-se 04 4,9 

enforcamento 03 3,7 

afogamento 01 1,2 

Uso de alcool/ drogas l medicaçao na TS 

nao houve uso 47 58,0 

medie c/ açao SNC 29 ' 35,8 

uso drogas l alcool 05 6,2 

Tratamento farmacologico na TS 

nao 53 65,4 

si m 28 34,6 

TS anterior 

nao houve 37 45,7 

1 episodio 28 34,6 

2 episodios 10 12,3 .. 
~ 3 episodios 06 7,4 

Método da TS anterior 

lntoxicaçao exogena 24 29,6 

arma branca 03 3,7 

arma de fogo 02 2,5 

jogar-se 05 6,2 

diversos 51 58,0 

A presença de doença organica e psiquiatrica, e nivei de consciència dos 

grupos estao na Tabela 3. 
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Tabela 3- Antecedentes m6rbidos (doença organica e psiquiatrica) e 

nivei de consciència no momento da entrevista 

doença organica 

si m 21 25,9 61 32,6 
nao 60 74,1 126 67,4 

doença psiquiatrica 

si m 11 13,6 o 0,0 
nao 70 86,4 187 100,0 

nivei de 
consciència 

al erta 64 79,0 187 100,0 
sonolento 12 14,8 f o 0,0 
obnubilado 05 6,2 o 0,0 

Total 81 100 187 100.0 

5.2. ANALISES COMPARATIVAS 

5.2.1. Distribuiçao das variaveis idade, instruçao e sexo 

A comparaçao da distribuiçao da idade e instruçao entre' os grupos (casos e 

contro/es) foi realizada através do teste 't' de Student, enquanto a distribuiçao do sexo 

foi analisada por teste de associaçao de y}. Os adolescentes com TS apresentaram 

urna média de idade mais alta que os contro/es (p=0,015), bem como menor nivei de 

instruçao (p=O,OOO). Quanto à distribuiçao do sexo entre os grupos, observou-se maior 

frequència do sexo feminino entre o grupo de casos (p=0,0022) (x.2 de Mantael-

Hanszel). 

Quanto à classe social, observou-se urna distribuiçao dos sujeitos apenas nas 4 

classes centrais (em ambos os grupos) das 6 categorias produzidas pelo instrumento 

(Figura 6). Entretanto, houve diferença significativa na distribuiçao das classes Média 

(M) e Média lnferior (MI), havendo um predominio da primeira no grupo controle e da 
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segunda entre os casos {p<0,003). Devido ao fato desta diferença apenas ser 

significativa nas 2 classes centrais avaliadas, e nao entre as classes Baixa lnferior e 

Superior, Média Superior e Alta, foram consideradas achados ocasionais das amostras 

selecionadas. 

Figura 6 - Distribuiçao por classe social entre casos e controles 

100 

80 

l • casos J 

60 

! o controles L ___ ~-- 40 

20 

o 
MS M MI BS 

A aplicaçao dos critérios do DSM-IV para Depressao Maior (DM), identificou 28 

adolescentes com episodio de DM entre os casos e nenhum entre os contro/es 
, 

{p<O,OOO). Estese os demais resultados do Check-list estao apresentados na Tabela 4. 

Tabela 4 - Distribuiçao das categorias diagnosticas de Depressao Maior (DSM-IV) 

..... ::.-:7-~--- 1" ' .. ' ' ' 
-~~· ... 

'"'Et"' _--,, . l 
"" 

resultado 
~ . - .. 

ausente 43 53,1 184 98,4 

presente 28 34,6 o 0,0 

presente (por outro diagnostico) 04 4,9 01 0,5 

luto 05 6,2 02 1,1 

ince'rto 01 1,2 o o 

Total 81 100 187 100 
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Os parametros de distribuiçao (variabilidade, limites, e tendencia centrai) dos 

instrumentos aplicados nos grupos estudados sao apresentados na Tabela 5. 

Tabela 5- Distribuiçao das variaveis em estudo em casos e controles 

Ida de 200,75 22,38 157 238 

lnstruçao 6,75 2,56 1 12 

SRQ 10,30 4,41 1 20 

MM 23,44 4,22 12 30 

MADRS 20,83 11,47 o 50 

RS 12,63 2,96 6 16 

RS1 6,26 2,32 2 8 

QEF 0,86 3,85 -7 8 

x=média OP=desvio padrao 

193,67 19,85 157 

7,87 1,67 3 

4,02 2,99 o 

27,59 •. 1,96 22 

4,89 5,35 o 

7,19 1,94 6 

2,40 1,35 2 

4,61 2,39 -2 

min=minimo max=maximo 

• • 

236 

11 

13 

30 

26 

16 

8 

8 

5.3 COMPARACÀO DOS ESCORES DOS INSTRUMENTOS E 

CORRELAçOES INTRA-SUJEITO PELOS COVARIANTES {MANOVA) 

A analise dos instrumentos foi realizada por MANOVA apés adequaçao de seus 

escores ter sido avaliada por 'plotagem' de probabilidade normal dos escores num 

grafico de dispersao ("pegboard"). Os fatores de confusao (idade, instruçao, e nivei de 

consciencia) foram controlados, nesta analise, através de covariancia, enquanto sexo e 

nivei sécio-econòmico, e suas interaç6es entre si e com grupo (caso e contro/e) como 

-
segundo fator . . 
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O efeito das variaveis de confusao avaliado pela covariancia, consiste numa 

analise de correlaçao entre duas variaveis e, pertanto, é intra-sujeito. Os covariantes 

foram idade e anos de escola, por suas caracteristicas. Nivei de consciencia apesar de 

nao enquadrar-se do pento de vista estatistico como covariante, foi assim utilizada pois 

perderia adequaçao como um fatar de dois niveis. Como nivei de consciencia mostrou 

correlaçao significativa apenas com o Mini Exame do Estado Mental (8=-2.84579; 

beta=-0.31303; EP=0.490; valer de 't'=-5.803; p=O.OOO; IC 95% minimo=-3.811 e 

maximo=-1.880), testou-se um modelo de analise sem incluir nivei de consciencia 

como covariante ou fatar. Os resultados foram iguais para todos os fatores e interaç6es 

em relaçao às variaveis estudadas (escalas), com exceçao do Mini Menta! e para 

apenas o efeito de grupo. As Tabelas 6 e 7 mostram os resultados destas analises. 

O efeito de grupo (casos/contro/es) sobre as escalas utilizadas mostrou mais 

sintomas de suspeita de transtorno mental (SRQ), desempenho cognitivo mais baixo 

(MM), mais sintomas depressivos (MADRS), mais ideaçao e comportamento suicida 

(RS e RS1), e menar expectativa de futuro entre os adolescentes que tentaram 

suicidio. 

O Mini Exame do Estado Menta! (MM) esta separado em funçao de sua 
r 

significativa dependencia do nivei de consciencia. Tanto a idade quanto a escolaridade 

correlacionam-se significativamente com o MM, havendo urna relaçao inversa com a 

idade (beta=-0,02042; p=0,015) (maior idade, menar escare do MM) e direta com a 

escolaridade (beta=0,63759; p=O,OOO) (mais anos de instruçao, maior escare do MM). 

A relaçao com o nivei de consciencia esta apresentada e discutida no inicio deste item. 

Conforme observa-se na Tabela 5, a média de desempenhos cognitivos no grupo de 

casos é de aproximadamente 23 e nos controles de 28, expressando a diferença 

apontada pela analise (coeficiente=2,9019826; t=6,97622; p=O,OOO}, porém se 

incluirmos nivei de consciencia entre os covariantes, esta diferença nao é significativa 

(coeficiente=-0,82938511; t=-1,10145; p=0,272). Além de grupo, sexo e as interaç6es 

sexo por nivei s6cio-econ6mico, e grupo por sexo por nivei s6cio-econ6mico mostram 
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efeito significativo sobre o MM de forma dependente do nivei de consciència (Tabela 

8). Com o controle da consciència (covariante), apenas sexo apresenta efeito 

significativo sobre este teste (coeficiente=-1, 1559389; t=-3,09563; p=0,002; minimo=-

1,89127; maximo=-0,42061). 

RS 

RS1 

MADRS 

QEF 

SRQ 

Tabela 6- Analise do efeito intra-sujeito da idade e instruçao 

sobre as escalas estudadas 

0,00849 0,008 0,07674 1,042 0,299 . 
0,00365 0,04410 0,006 0,597 0,551 

0,04477 0,12055 0,027 1,640 0,102 

-0,00198 -0,01458 0,010 -0,198 0,843 

0,00612 0,03702 0,012 0,503 0,615 

EFEITO INSTRUGAO 

RS -0,00200 -0,00160 0,092 -0,022 0,983 

RS1 0,00563 0,00600 0,069 0,081 0,935 

MADRS -0,21746 -0,05170 0,309 -0,703 0,482 

QEF 0, 15450 0,10045 0,113 1,365 0,173 

SRQ -0,20705 -0,11052 0,138 -1,503 0,134 

!:3!9 '-10~'- A 
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Tabela 7- Aniilise do efeito do grupo, nivei s6cio-econòmico, sexo, 

e suas interaçoes sobre as escalas estudadas 

RS 1-5.0736460 1-13.31322 0,000 -5.82411 -4.32319 

RS1 1-3.6399652 -12.74821 0,000 -4.20223 -3.07770 

MADRS 1-15.516979 -12.16126 0,000 -18.02955 -13.00441 

SRQ l -5.5826415 -9.81631 0,000 -6.70255 -4.46274 

QEF 13.64446858 7.80379 0,000 2.72483 4.56411 

l ..... " 

NSE 

RS 1-.846117 49 

SEXO 

SRQ 11.41993980 12.65207 l .oo8 1.36561 12.47427 

SEXQ.x NSE 

QEF 3.13504236 3.55892 0,000 1.40038 4.86971 

GRUPOxNSE 

RS 11.56217866 12.12193 1.035 1.11244 13.01192 

GRUPO x SEXO x NSE 

QEF 1-7.0117436 1-4.00577 l 0.000 1-10.45865 1-3.56484 

Coeficiente= 

t=valor de 't' minimo=limite inferior do lntervalo de Confiança de 95% 

p=nivel de significancia maximo=limite superior do lntervalo de Confiança de 95% 
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Tabela 8- Efeitos significativos sobre o Mini Mental, sem contrale 

do nivei de consciencia 

SEXO 1-0,822141631 0,39162 -2,099 0,037 -1,59333 l -0,05096 

SEXO x NSE 11,67877091 l 0,78464 2,139 0,033 0,13365 3,22389 

GRUPO x SEXO x NSE ~ -3 ,5960512 11,55914 -2,306 0,002 -6,66631 -0,52579 

EP=erro padrao 

t=valor de 't' minimo=limite inferior do lntervalo de Confiança de 95% 

p=nivel de significancia maximo=limite superior do lntervalo de Confiança de 95% 

5.4. AVALIAçAO DO VALOR DIAGNOSTICO DAS ESCALAS UTILIZADAS 

5.4.1. Analise dos pontos de corte de cada escala isolada 

Realizada através de curva ROC (Receiver Operating Characteristic), que 

consiste na representaçao grafica da capacidade diagnostica de diversos valores 

(escores das escalas) num grafico de dispersao do tipo XY, expressos pela 

sensibilidade (eixo de Y) e pelo simétrico da especificidade (1-e~pecificidade , eixo de 
~ 

X). Tem por objetivo obter o melhor ponto de corte, i.e., aquele escore que apresenta 

os parametros diagn6sticos mais elevados. Este dado é obtido no grafico através de 

urna linha diagonal traçada a partir do angulo superior esquerdo em direçao ao angulo 

inferior direito. O melhor ponto de corte corresponde ao ponto no qual esta diagonal 

toca a curva de dispersao (ver Figuras 7, 8, 9, 10, 11 e 12). 
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5.4.2. Analise de pontos de corte das escalas em paralelo 

A partir dos pontos de corte de melhor sensibilidade/especificidade de cada 

escala (RS, MA, SRQ e QEF), foi realizada urna analise dos mesmos numa 

combinaçao chamada 'e m paralelo', cujo objetivo é obter-se melhores parametros 

diagn6sticos, principalmente por incrementar a sensibilidade. A estratégia do paralelo 

corresponde n a linguagem matematica logica a o operador "OU". Fora m elaboradas 2 

combinaçoes distintas entre os escores (A e 8 ). Na combinaçao A, nenhuma ou 

apenas urna escala positiva identifica "normalidade", isto é, individuo negativo. As 

demais combinaçoes entre 2 ou mais escalas positivas, identifica sujeitos positivos. Na 

combinaçao B, a presença de qualquer positividade ,e m qualquer escala ja identifica o 

sujeito como positivo. A combinaçao A é menos rigida em relaçao à "normalidade" pois 

permite que a presença de um teste alterado classifique o individuo como "norma!", isto 

é, nao positivo (Tabela 9). 

Tabela 9 - Pontos de corte e valores de Sensibilidade e Especificidade 

das combinaç6es em paralelo 

RS IMADRSI SRQ QEF s ~ r 

Combinaçao A 

?:: 8 ?:: 8 ?::5 ~ 3 

?:: 7 ?:: 5 2':4 ~ 4 

Combinaçao 8 

?:: 8 ;::: 8 ;:::5 ~ 3 98 44 
1 

;::: 7 ?:: 5 ;:::4 ~ 4 16® ,3~h ;j 
;.o;:-· 

f 
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5.4.3. Analise de pontos de corte das escalas em série (mistas) 

A utilizaçao dos testes em série teve como objetivo incrementar a especificidade 

das escalas estudadas: para isto, foram elaborados diferentes combinaç6es, baseadas 

na obrigatoriedade de positividade das escalas RS, MADRS e RS1 e na alternancia de 

positividade das demais escalas. A estratégia em série paralelo corresponde na 

linguagem matematica légica ao operador "E". Como os resultados das 4 escalas em 

série produziu resultados insatisfat6rios, passou-se entao a utilizar urna combinaçao 

mista de série e paralelo. Numa primeira combinaçao (A), definiu-se série para as 

escalas RS e MADRS (''E"), sendo que SRQ e QEF foram utilizados em paralelo ("OU"). 

A combinaçao B excluiu a escala QEF, ja que seus valores individuais nunca foram 

muito elevados, e condicionou a escala RS ao Òperador de série. Neste caso as 

escalas MADRS e SRQ ficaram sendo utilizadas em paralelo (Tabela 10). 

Tabela 10- Pontos de corte e valores de Sensibilidade e Especificidade 

das combinaç6es mistas série l paralelo (A e B) 

i 

RS l MADRSI SRQ QEF s E 

Combinacao A 

~ 6 ~4 ~ 3 $ 5 93 l~ 53 
1 
l 

~ 7 ~ 5 ~ 4 $ 4 90 72 

~ 7 ~ 6 ~ 5 $4 89 80 
l -"""·l•. ,.., .. 
l ~ 8 ~ 8 ~ 6 s 3 79 . " 89 

~ 7 ~ 8 ~ 6 s 3 81 84 l 
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Combinacao D 

RS1 MAD SRQ QEF 

::::::5 :?:6 :?: 5 s; 4 

:::::: 8 ::::6 :?: 5 s;4 

;::: 5 :?:4 :?: 3 s; 5 

:?: 8 ::::4 :::::: 3 s; 5 

::::::5 ::::::5 :?: 4 s; 4 

:?:8 ::::5 :::::: 4 s; 4 

Combinaçao E 

' 
RS MADRS SRQ QEF s l~ E 

~ ·- ~ 
_, .-~-

:::: 7 ;:::6 :?: 5 s; 4 9S 60 ; 

lr: 

;::: 6 ::::4 :::::: 3 s; 5 tdo 
1.• 

2'{ . 

:::::: 7 ::::5 :::::: 4 s; 4 ~ 58 

:::: 8 ;:::8 :::::: 6 s; 3 90 8~ 

:..:-
:::::: 7 ::::8 :::::: 6 s; 3 <94 66 

Combinaçao F 

RS1 MADRS SRQ QEF s E 

" :::: 5 ::::6 :::: 5 s; 4 
li 

81 91 

;::: 8 ::::6 :?: 5 s; 4 58 96 

:::::: 5 ::::4 :?: 3 s; 5 83 91 

:::: 8 :::: 4 ;::: 3 s; 5 59 96 

:::::: 5 ::::5 :?: 4 s; 4 83 91 
l• 

:::: 8 ::::5 :::: 4 s; 4 59 96 

5 .5. ANALISE DISCRIMINANTE 

Como a.avaliaçao das escalas (individuais, combinadas em paralelo e em série) 

nao apresentaram valores de sensibilidade e especificidade adequados para 

identificaçao de casos, foram realizadas analises de outras caracteristicas e suas 



92 

associaç6es com o desfecho. Deste modo, através de Analise Discriminante, a 

porcentagem de classificaçao correta pela analise discriminante para casos 

classificados foi de 87,31%, cuja sensibilidade foi 89 e especificidade 94, utilizando_as 

escalas RS, MADRS, SRQ, e QEF simultaneamente (Tabela 12). 

Tabela 12- Coeficientes de funçao canonica discriminante 

RS 

MADRS 

SRQ 

QEF 

5.6. REGRESSAO LOGiSTICA 

0,91268 

0,79646 

0,69629 

- 0,49759 

Prosseguindo a verificaçao de valores de probabilidade na identificaçao de 

casos, um modelo de Regressao Logistica foi elaborado apresentando o desfecho TS 

como variavel dependente e, como variaveis independentes, as escalas SRQ, MADRS, 

RS, RS1 e QEF. Foram controladas as variaveis nivei de instruçap e idade. O modelo 

final da analise manteve as escalas de sintomas depressivos (MADRS) e a de ideaç8o 

e comportamento suicida (RS) para explicar significativamente o desfecho (Tabela 13). 

Aplicando este modelo de probabilidade de identificaçao, a porcentagem de 

classificaçao correta para casos foi de 86,94%, com sensibilidade de 80% e 

especificidade de 89%. 



Tabela 13- Parametros da Regressao Logistica para as variaveis mantidas 

no modelo, para explicar a TS 

MADRS 

RS 

-0,1333 0,0301 19,6627 

-0,4226 0,0778 29,5119 

5.7. ANALISE POR PAREAMENTO 

0,0000 -0,2319 

0,0000 -0,2894 

93 

Nesta etapa, foi elaborada uma estratégia de pareamento para casos e 

contro/es. Uma equaçao com idade, sexo e escolaridade foi estruturada para parear 

sujeitos por maxima proximidade destas variavèis, e grupo como a variavel de 

distinçao, mantendo a relaçao de 1:1. T oda amostra de casos, e da amostra controle, 

os adolescentes de origem das escolas, foram incluidos nesta etapa. O numero de 

pares que satisfizeram a equaçao foi 79. Urna vez realizado o pareamento, seguiu-se a 

mesma sequencia de analises descritas nos itens anteriores para a amostra completa. 

Na Tabela 14, estao descritas as caracteristicas das variaveis estudadas entre 79 

pare s. 

l 
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Tabela 14 - Distribuiçao das variaveis em estudo em casos e controles 

Ida de 200,92 22,63 157 238 197,25 18,62 157 234 

lnstruçao 6,69 2,57 1 12 8,23 1,38 4 10 

Nivei Consc. * 1,00 1 3 0,00 o o 

Tabagismo 
NAO 68,4% 88,6% 
SIM 31,6% 11,4% 

D. Psiquiatrica 13,9% 0,00% 

D. Organ ica 26,6% O,OOo/o 

DSM 111/IV 
Presença DM 34,2% 0,00% 

SRQ 10,36 4,31 1 20 3,36 2,66 o 11 

MM 23,52 4,15 12 30 27,57 1,83 23 30 

MADRS 20,83 11 '14 o 50 4,38 4,79 o 24 

RS 12,68 2,89 6 16 6,98 1,88 6 15 

RS1 6,29 2,28 2 8 2,38 1,39 2 8 

QEF 0,89 3,79 -7 8 4,89 2,23 -1 8 

X=média DP=desvio padrao min=mm1mo max=maximo 
* nivei de consciencia apresentado em mediana, minimo e maximo 
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5.7.1. Comparaçao dos escores dos instrumentos e correlaçoes intra

sujeito pelos covariantes (MANOVA) 

Todos os procedimentos realizados previamente para garantir confiabilidade 

aos resultados foram novamente executados nesta etapa. As variaveis de confusao 

foram controladas por covariancia ou como fatores secundarios no modelo de 

MANOVA utilizada. Apenas o Mini Exame do Estado Mental apresentou correlaçao 

significativa com algumas das variaveis controladas (instruçao e nivei de consciència) 

MM 

f3 p 

instruçao 0,69842 0,000 

idade NS 

nivei cons. -2,52954 0,000 

Grupo apresentou efeito significativo para as escalas, do mesmo modo como 

ocorreu no item 5.3. 

p 

SRQ 0,000 

MM 0,000 

MADRS 0,000 

RS 0,000 

RS1 0,000 

QEF 0,000 

5. 7.2. Avaliaçao do val or diagnéstico das esca las utilizadas 

5.7.2.1. Analise dos pontos de corte de cada escala isolada 

Realizada através de curva ROC (Receiver Operating Characteristic), seguindo 

os mesmos critérios descritos no item 5.4.1 (Figuras 13, 14, 15, 16, 17 e 18). 
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5. 7.2.2. Analise de pontos de corte das esca las em paralelo 

A partir da combinaçao dos pontos de corte de melhor sensibilidade e 

especificidade de cada escala, foi utilizada urna estratégia epidemiologica para 

incrementar o poder diagnostico dos testes, que é a analise em paralelo (Tabela 15), 

seguindo-se os mesmos critérios utilizados no item 5.4.2. 

Tabela 15- Pontos de corte e valores de Sensibilidade e Especificidade das 

combinaç6es em paralelo apos pareamento 

RS l RS1 IMADRSI SRQ 

Combinaçao A 

~ 11 ~ 8 ~ 18 ~ 11 

~ 10 ~5 ~ 14 ~ 10 

Combinacao B 

~ 11 ~ 8 ~ 18 ~ 11 85 92 
l 

~ 10 ~ 5 ~ 14 ;:: 10 ~12 89 
J!:.:A 

5.7.2.3. Analise de pontos de corte das escalas em série (mistas) 

A utilizaçao dos testes de forma mista (em série e paralelo), por diversas 

combinaç6es (Tabelas 16 e 17), foi realizada conforme critérios apresentados no item 

5.4.3 (Tabelas 10 e 11), onde as combinaç6es utilizadas estao detalhadas. 



Tabela 16- Pontos de corte e valores de Sensibilidade e Especificidade 

das combinaç6es mistas série l paralelo (A e B) ap6s pareamento 

RS 

CombinaQao A 

~ 11 :;::: 18 ~ 11 $0 

~ 10 ~ 14 :;?;10 $1 

~9 :;:::9 ;:::9 $2 

~ 11 ~ 11 ~10 $1 

~6 :;?;10 :;:::6 $-1 

~7 ~8 ~5 $-2 

CombinaQao B 

~ 11 ~18 ~ 11 

~ 10 :;::: 14 :;::: 10 

~9 ~9 ~9 

:;::: 11 :;::: 11 ~10 

:;:::6 ~ 10 :;?;6 

:;:::? :;::: 8 ~5 
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Tabela 17 - Pontos de corte e valores de Sensibilidade e Especificidade 

das combinaçoes mistas série l paralelo (C, D, E e F) ap6s pareamento 

Combinaçao C 

RS MADRS SRQ QEF 

;:: 11 ~ 18 ;:: 11 ~ o 

;:: 10 ~ 14 ;:: 10 ~1 

~ 9 ;::9 ;::9 ~ 2 

~ 11 ;:: 11 ;:: 10 ~ 1 

~ 6 ;:: 10 ;:: 6 ~ -1 

~ 7 ;:: 8 ~5 ~ -2 

CombinaQao D 

~ 
~ 

RS1 MADRS SRQ QEF " E:· j .•Sl. :~'! t· '.: ·:~·.r. 
~....,_...._. 

" ~-·~'*l[é'€))·:: J ~ 5 ;::18 ;:: 11 ~ o l (4..,~-,~~ ...... .. -~ 

;:: 8 ~ 18 ;:: 11 ~ o l 

l ~il 
-~ . 
J,l ,._, ~1~ao~ l 
~ ' -

'' : 

~ 5 ;:: 9 ;:: 9 ~ 2 64 ~96 J 
~-......._ _..._ . . ........,.. 

;:: 8 ~9 ;::9 ~ 2 49 97 ~ -........_- ··--·,.0 

;:: 5 ;:: 8 ;::5 ~ -2 70 
-

95 ·l 
'ft-~ ·, 

;:: 8 ;:: 8 ;::5 ~ -2 53 96 
'---- -------

Combinaçao E 

RS MADRS SRQ QEF s 'E ;l 
l ' l 

l -
l 

1 ;:: 11 ;:: 18 ;:: 11 ~ o 59 100 
7 

1 ;:: 10 ;:: 14 ;:: 10 ~ 1 70 95 
' l 

;:: 9 ;:: g ~9 ~ 2 85 ~o l 

- i ., 

~ 11 ;:: 11 ;::10 ~ 1 71 . 
~61 .l 

l 
! 

i2 
i 

~ 6 ;:: 10 ;::6 ~ -1 91 . ·...r J 
•. 

l 
l 

;:: 7 ;:: 8 ;::5 ~ -2 95 76 ' l 
l 
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Combinacao F 

RS1 MADRS SRQ QEF 

~ 5 ~ 18 ~ 11 ~ o 

~ 8 ~ 18 ~ 11 ~ o 

~ 5 ~ 9 ~9 ~ 2 

~ 8 ~9 ~9 ~ 2 

~ 5 ~8 ~5 ~ -2 
l'· ·-

~ -2 l -
~ 8 ~ 8 ~5 5t l. 9'5 

5.7.3. Regressao Logistica 

Um modelo de Regressao Logistica foi elaborado utilizando-se os 79 pares 

(n=158), cuja variiwel dependente (desfecho) era a TS e as variiweis independentes 

foram as escalas SRQ, MA, RS e QEF. As variaveis nivei de instruçao e idade foram 

controladas. As variaveis RS e MADRS foram mantidas no modelo como aquelas que 

explicam de forma significativa o desfecho estudado (Tabela 18). A aplicaçao do 

modelo de probabilidade, a porcentagem de classificaçao correta para casos foi de 

89,24%, com sensibilidade de 87% e especificidade de 91 %. 

Tabela 18- Parametros logisticos das variaveis mantidas na equaçao para explicar 

tentativa de suicidio (TS) 

variilVel 

RS 

MADRS 

~ -

J3 

-0,4626 

-0,1678 

--~ 

p 

0.0000 

0.0002 

R 

-0,2707 

-0,2283 
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5.7.4. Anillise de epis6dios de TS 

Nesta etapa, foi realizada a avaliaçao do desfecho em 3 niveis (primeiro 

episédio de TS, histéria prévia ao episédio atual e sem TS prévia ou atual) em casos e 

contro/es. No grupo de casos (n=81), 44 sujeitos apresentaram mais de 1 episédio de 

TS anterior (16,4%) e 37 relataram ter sido o primeiro episédio de TS (13,8%), 

conforme Tabela 19. 

Tabela 19 - Distribuiçao de episédio de TS na amostra total (n=268) 

nunca tentou 

unica TS 

TS anteriores 

Total 

187 

37 

44 

268 

69,8 

13,8 

16,4 

100,0 

Com objetivo de avaliar a consistència interna da sub-itens de comportamento 

suicida (RS1 ), fora m realizadas as combinaç6es possiveis de resposta a estas duas 

quest6es ("planejar se matar" e "tentar se ma tar') , conforme demçmstra a Tabela 20. 
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Tabela 20- Distribuiçao de adolescentes de acordo com o numero de tentativas de 

suicidio e suas respostas aos sub-itens de comportamento suicida (RS1) 

~ 
N/N SIN S/S Total 

TS 

o 170 09 08 187 

1 12 09 16 37 

2 02 04 22 28 

3 00 04 06 10 

4 00 02 04 06 

Total 184 28 56 268 

N/N= nao nos dois itens; SIN= um sim e um nao; S/S=sim nos dois itens 
O= nenhuma tentativa (atual ou prévia) 1= episodio unico (atual) 
2= episodio atual + 1 tentativa anterior 3= episodio atual + 2 tentativas 
anteriores 4= episodio atual + 3 tentativas anteriores 

5.7.4.1. Analise entre os grupos sem TS x varias TS 

Através da comparaçao dos sujeitos sem epis6dios de TS (n=187) com aqueles 

que apresentavam varias TS (n=44), realizou-se analise de sensibilidade e 

especificidade com os seguintes pontos de corte das escalas: MADRS ~ 7; RS ~ 9; 

RS1 ~ 3; SRQ ~ 9 e QEF ~ 2 (Tabela 21). 

Tabela 21 -Valer diagnostico das escalas utilizando como casos apenas 

aqueles com hist6ria prévia de TS (n=44) 

RS 

RS1 

SRQ 

MADRS 

QEF 

98 

95 

79 

98 

72 

89 

92 

95 

78 

81 
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5.7.4.2. Analise entre os grupos com 1 episodio de TS x varias TS 

Através da comparaçao dos sujeitos com 1 episodio de TS (n=37) com aqueles 

que apresentavam varias TS (n=44), realizou-se analise de sensibilidade e 

especificidade com os seguintes pontos de corte das escalas: MADRS ~ 7; RS ~ 9; 

RS1 ~ 3; SRQ ~ 9 e QEF s; 2 (Tabela 22). 

Tabela 22- Valor diagnostico das escalas utilizando como casos aqueles 

adolescentes com historia prévia de TS (n=44) e como controles apenas os 

adolescentes atendidos em seu primeiro episodio (n=37) 

RS 98 25 

RS1 95 31 

SRQ 79 44 

MADRS 98 17 

QEF 72 42 

5.7.4.3. Analise entre os grupos de 1° episodio de TS x sem TS 

Através da comparaçao dos sujeitos com 1 episodio de TS (n=37) com aqueles 

que nao apresentaram TS (n=187), realizou-se analise de sensibilidade e 

especificidade com os seguintes pontos de corte das escalas: MADRS ~ 7; RS ~ 9; 

RS1 ~ 3; SRQ ~ 9 e QEF s; 2 (Tabela 23). 
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Tabela 23- Valer diagnostico das escalas utilizando como casos aqueles 

adolescentes atendidos no seu primeiro episodio de TS (n=37) 

RS 73 87 

RS1 68 91 

SRQ 54 92 

MADRS 81 72 

QEF 57 79 

5.7.4.4. Regressao Logistica 

Um modelo de Regressao Logistica foi elabdrado utilizando a presença de TS 

prévia como variavel dependente e, como variaveis independentes, as escalas SRQ, 

MADRS, RS, RS1, QEF, sexo e NSE. Foram controladas variaveis nivei de instruçao e 

idade. As variaveis categoricas (sexo, NSE) foram analisadas através do sub-comando 

CA TEGORICAL. Tres niveis de efeito clinico (variavel dependente) foram utilizados e m 

duas analises: casos sem hist6ria de TS prévia ao episodio atual e controles 

adolescentes sem historia prévia e avaliados nas escolas; e casos com historia de TS 

prévia ao episodio atual e controles adolescentes sem hist6ria pr,évia e avaliados nas 

escolas. 

Na primeira condiçao, as variaveis que se mantiveram no modelo e explicaram 

significativamente o efeito clinico foram sintomas depressivos mensurados pela escala 

de Montgomery-Asberg (p=0,1325; EP=0,0313; Wald=17,8658; p=O.OOOO; R=0,2811) e 

com comportamento suicida (P=0,3976; EP=0,1016; Wald=15,3271 ; p=0,0001; 

R=0,2576). As categorias de TS foram voluntariamente definidas como O (zero) para 

controles, 1 para primeiro episodio e 2 para hist6ria prévia de TS anterior à tentativa 

atual. Para a escala MADRS, cada pento elev~do no escare contribui em 28% para 

aumentar a probabilidade de ser caso Ua ter sido atendido anteriormente por TS além 

do episodio atual). Para os sub-itens da escala RS que avaliam mais diretamente 
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comportamento auto-destrutivo, a elevaçao de 3 pontos no escare contribui em 

aproximadamente 26% para aumentar a probabilidade de ser caso. 

Na segunda condiçao, as mesmas variaveis permaneceram no modelo, MADRS 

(p=0,2100; EP=0,0488; Wald=18,5167; p=O,OOOO; R=0,2710) e sub-itens de RS 

(p=0,6589; EP=0,1334; Wald=24,3957; p=O,OOOO; R=0,3155), cujas interpretaç6es sao 

também semelhantes (aumento dos escores de MADRS e RS1 contribuem para maior 

probabilidade de ser caso em 27% e 32%, respectivamente). As distribuiç6es dos 

sujeitos por estes resultados estao apresentadas na Tabela 24. 

Tabela 24- distribuiçao dos adolescentes segundo os resultados das analises por 

Regressao Logistica (MADRS e RS1) e percentagem de classificaçao correta do 

mode lo predite e m relaçao a sua verdadeira distribuiçao ( observado) 

180 7 96,26% 

1 19 18 48,65% 

Gleba l 199 25 88,39% 

o 181 6 96,79% 

2 5 39 88,64% 

Global 186 45 95,24% 

O=controles; 1 =primeiro episodio de TS; 2=TS prévia a o episodio atual 

l 
\, .J 
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5.8. CALCULO DO PODER DO ESTUDO (J3) 

Considerando-se que a amostra obtida neste estudo incluiu um numero menor 

de sujeitos previstos pelo calculo amostral, foi realizado o calculo do poder (valor de J3) 

ao final de todas as etapas de analise dos resultados. Deste modo, utilizando as 

frequèncias dos melhores resultados obtidos nas escalas (RS com ponto de corte 2:: 8), 

valor de a., numero de sujeitos, encontramos valores de sensibilidade de 

86% e especificidade igual a 87%. A discriminaçao de casos entre o grupo controle foi 

de 22,46% (falsos positivos) e de 92,59% de identificaçao de casos no grupo suicida 

(verdadeiros positivos), atingindo um val or de J3 de 100 (RC=43). 

Quando utilizamos a variavel TS prévia, os valores obtidos para J3 foram os 

seguintes: • TS unica x mais de 1 TS q J3=81 

• sem TS x TS unica q J3=99,9 

• sem TS x mais de 1 TS q J3=100 
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6.0 DISCUSSAO 

Para facilitar a compreensao dos achados e da forma de discuti-las, esta seçao 

sera apresentada em tépicos de discussao. 

6.1 AMOSTRAGEM E DELINEAMENTO 

Em estudos do tipo caso-contrale, existe urna relaçao entre a definiçao do 

problema a ser estudado e a posterior aplicabilidade de seus resultados. A etapa inicial 

de descriçao e definiçao do problema, seguida pela definiçao de caso, estabelece os 

limites da generalizaçao dos resultados do estudo e pode destacar o grupo no qual uma 

intervençao inicial baseada nos mesmos resultados pode ser relevante, quando for o 

caso. Ao especificar tempo, local e pessoas para definiçao do problema e de casos, 

certas hipéteses sao selecionadas e outras sao excluidas (ARMENIAN & LILIENFELD, 

1994). Entre diversas exigéncias metodolégicas que podem ser avaliadas, é relevante 

analisar o numero de casos e contro/es estudados, bem como o processo de seleçao 

dos sujeitos. 

O recrutamento de casos constituiu-se num dos aspectos principais deste 

estudo: desde cuidados metodolégicos de seleçao até a operacionalizaçao do calculo 

amostral. O conceito preciso do desfecho teve como objetivo conferir confiabilidade à 

descriçao da intençao suicida voluntaria feita pelo sujeito, considerada de maior 

importancia clinica do que a letalidade do método ou critérios cllnicos (SPIRITO et al., 

1994). Embora a utilizaçao de um critério mais ·rigoroso e especifico significasse um 

periodo de tempo mais extenso na coleta de dados para atingir a amostra necessaria, 



111 

sua principal razao foi evitar viés de seleçao (LASKY & STOLLEY, 1994), que poderia 

direcionar resultados a faver da hip6tese alternativa. Deste modo, ap6s o Estudo 

Piloto, foi estabelecida a necessidade de atuaçao da equipe diariamente, durante 12 

meses consecutivos. 

Considerando a importancia da escolha do local de origem dos casos, que 

deveria contemplar a possibilidade de receber individuos expostos aos fatores em 

estudo, assim como sujeitos do grupo controle, a opçao de atuar no HPS evitou a 

seleçao de casos com caracteristicas distintas (p. ex.: maior prevalència de transtornos 

psiquiatricos, diferente padrao socio-economico, origem de outras areas da regiao 

metropolitana), conforme descrito no item 4.5.1. 

O local de origem dos controles (escolas da rede publica de Porto Alegre) 

também foi avaliado quanto à possibilidade de encontrar, no serviço do HPS, a 

instituiçao hospitalar de escolha para atendimentos de emergencias, evitando-se urna 

caracterizaçao individualizada entre os 2 grupos estudados. 

O perfil principal deste grupo (75,3% do sexo feminino, 79% por intoxicaçao 

ex6gena e o predominio de classes sociais de nivei médio inferior) coincide com a 

maioria dos estudos dos principais grupos de pesquisa sobre còmportamento suicida. 

Parece que mulheres e ingestao de substancias sao caracteristicas mundiais dos 

adolescentes que tentam suicidio e que sao atendidos nos serviços de emergència 

médica. ASCHKENASY e colaboradores (1992), assim como outros autores, relatam 

intoxicaçao ex6gena numa frequència de 80-90% das tentativas de suicidio, e urna 

prevalència 4 vezes maior entre adolescentes do sexo feminino, especialmente na 

faixa etaria entre 15-19 anos. 

Dificuldades para obter dados de adolescentes que tentaram suicidio sao 

comuns (SPIRITO et al., 1993) e entre elas sé ressalta risco de perdas, informaç6es 

incompletas, além do longo periodo de tempo necessario para reunir urna amostra 

prevista. 0 presente eStUr . .caracter:izQ!I-$A 1pelo pequeno numero de perdaS (5 
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sujeitos), representando apenas 6,2% do total de casos recrutados. lsto foi resultado da 

ampia aceitaçao por parte dos sujeitos e familiares de participaçao no estudo, e da 

assiduidade da equipe de investigaçao que atuou 365 dias consecutivos na identificaçao 

e aplicaçao dos critérios de inclusao e exclusao de casos. 

A homogeneidade amostral entre casos e contro/es confere segurança em 

relaçao aos resultados, além de outros cuidados metodolégicos. Apenas a classe social 

mostrou diferença entre os 2 niveis centrais das 6 possibilidades que a escala utilizada 

confere (Média lnferior e Média). A maior representaçao da classe média entre os 

individuos da comunidade e da classe média inferior entre os jovens atendidos por TS 

poderia ser explicada por um viés de aferiçao e nao propriamente de seleçao dos 

sujeitos. A investigaçao de classe social dentro da escola pode ter representado 

avaliaçao de 'status' social e ter provocado, entao, urna tendéncia dos adolescentes a 

superestimar alguns aspectos de avaliaçao do nivei sécio-econòmico, produzindo urna 

discreta elevaçao do mesmo neste local. Por outro lado, durante o atendimento médico, 

a nivei hospitalar, a mesma avaliaçao pode ter representado questionamento sobre a 

existéncia de recursos para pagamento dos serviços de saùde prestados, e deste 

modo, provocado urna diminuiçao discreta de classe social. De qualquer forma, esta 

pequena assimetria amostral nao poderia explicar qualquer dos resl:lltados encontrados; 

pelo contrario, poderia ter favorecido a hipétese alternativa de maior valor diagnostico 

das escalas pela presença de mais sintomas entre os casos, o que tem sido 

classicamente assumido como um efeito produzido por nfveis sécio-econòmicos mais 

baixos (FLECK, 1997). Por outro lado, inùmeros estudos ja demonstraram que classe 

social nao afeta significativamente o comportamento suicida (CASSORLA, 1984; 

ASCHKENASY et al. , 1992; SPIRITO et al. , 1993; HOLLIS, 1996). A distribuiçao das 

demais classes (superiores e inferiores) nao foi diferente. 
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DELINEAMENTO 

Como método, o estudo de caso-contrale apresenta grande diversidade de 

aplicaç6es, as quais variam desde pesquisas cujo enfoque é etiologico às de enfoque 

diagnostico ou prognostico (como a resoluçao de quest6es na area de saude publica). 

É considerado urna ferramenta eficiente na abordagem de programas de intervençao. 

O foca centrai deste delineamento é a comparaçao de grupos a partir de urna seleçao 

tipica para que um apresente urna caracteristica especifica, que é o desfecho, e o 

cutro nao. Desta forma, caracteriza o que é conhecido por eixo invertido, pois a partir 

da existència do desfecho (efeito clinico) busca os fatores que representam exposiç6es 

que antecederam o aparecimento do desfecho. A frequència deste(s) fator(es) é 
. 

camparada entre os dois grupos (ARMENIAN & LILIENFELD, 1994). 

Assim como outros métodos de investigaçao epidemiologica, é necessario 

iniciar pela identificaçao clara do problema a ser estudado. Sua definiçao ira indicar os 

demais passos do estudo, particularmente a seleçao de casos e contro/es, pois é 

absolutamente necessario garantir que a probabilidade de exposiçao (acesso aos 

fatores) tenha sido a mesma para os grupos. Para a maioria das aplicaç6es do tipo 

caso-contrale, a definiçao de um caso caracteriza o problema que necessita ser 

avaliado, e a de contro/es define a abordagem que sera utilizada para investigar o 

problema (ARMENIAN & LILIENFELD, 1994). 

Para o presente estudo, a escolha do delineamento caso-contro/e ocorreu em 

funçao do objetivo de estabelecer o valer diagnostico dos fatores estudados que sao 

descritos como associados à tentativa de suicidio tanto para adultos e para 

adolescentes. 

Considerando-se os aspectos éticos envolvidos nos estudos sobre 

comportamento suicida, o delineamento do presente estudo tem, como pento de 

referència, o episodio de tentativa de suicidio (desfecho), porém nao interferindo na 

ocorrència do mesmo. A vantagem em relaçao a um estudo de coorte é o fato de nao 
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ser necessario o acompanhamento de adolescentes potencia/mente suicidas, que 

implicaria maior chance de perdas, seja por intervençao médica, 6bito, ou outras 

raz6es. 

Quanto aos aspectos operacionais, um estudo de eixo invertido tem como 

aspecto favoravel facilitar o recrutamento dos casos ( desde que be m estabelecido os 

critérios de seleçao) especialmente se lidamos com urna condiçao nao comum, a partir 

de urna mesma origem. Do mesmo modo, o tamanho amostral e a possibilidade de 

acesso a urna populaçao elegivel de casos (por exemplo: de urna mesma instituiçao) 

tem maior probabilidade de sucesso do que um estudo longitudinal, principalmente 

diante da ocorrencia relativamente baixa do desfecho em estudo (8 a 12%). 

Por outro lado, a equipe de pesquisa deve aumentar, e muito, as precauç6es na 

elaboraçao do protocolo de um estudo de caso-controle, o que nao ocorre num estudo 

de coorte, pois seja como tenha sido desenvolvido seus resultados sao sempre muito 

menos sujeitos a viés. Entre eles, a possibilidade de viés recordat6rio: pode ocorrer de 

forma diversa entre casos e contro/es, sendo que os casos, por apresentarem o 

desfecho, podem recordar com mais facilidade eventos passados e associados à TS, 

ou supervalorizar determinados eventos quer por influència q.rltural ou preconceito, 

quer por conceitos de modelos terapèuticos previamente introduzidos. Por outro lado, 

os contro/es podem ter urna tendència para "aumentar" seus escores, novamente por 

influència cultura!, preconceitos ou modelos de comportamento previamente 

apresentados aos adolescentes, o que pode ser "fatar' ao estudo caso padr6es 

criteriosos na estruturaçao da entrevista para coleta de dados nao sejam obedecidos. 

DESFECHO 

Para a seleçao dos adolescentes atendidos por tentativa de suicidio, nao houve 

qualquer critério relacionado ao método utilizado pelos mesmos. Segundo estudos 

nacionais (CASSORLA, 1987; LIPPI et al. , 1990; FEIJÒ et al. , 1996a; FEIJÒ et al. , 

1996b) e intemacionais (SPirJO-et..al-rr-1.9~principal método de TS é a intoxicaçao 
BIBLi:J ,·J.CA l 
PAMF.~/!iCPA 



115 

exogena, como também foi observado nesta amostra, porém existem algumas 

consideraçoes relevantes sobre a seleçao ou nao do método de TS. O estudo de risco 

de suicidio entre individuos que tivessem utilizado métodos descritos como de maior 

letalidade (por exemplo: arma de fogo) poderia trazer maior dificuldade operacional em 

obter um tamanho de amostra satisfatorio, principalmente devido a maior mortalidade 

consequente a esses métodos. Por cutro lado, poderia agregar informaçoes que 

também nao sao conhecidas, como mais casos do sexo masculino, mudando 

completamente o perfil do comportamento e variaveis associadas. Por fim, estudos 

realizados com adolescentes com TS nao tém evidenciado associaçao entre mais risco 

de suicidio e método mais letal (deMASO et al , 1994). 

Conforme descrevem SPIRITO e colaboradorès (1996), é importante a avaliaçao 

da intençao suicida, e nao basear a avaliaçao de risco na letalidade do método utilizado 

na TS porque, diferente dos resultados entre adultos, a avaliaçao em adolescentes 

suicidas nao tem demonstrado associaçao entre intençao de morrer e letalidade do ato 

suicida. Existem evidéncias que mostram que adolescentes nao possuem urna 

avaliaçao confiavel da letalidade do método por eles utilizado no episodio de TS (SUUK 

& GARFINKEL, 1992), além de maior restriçao no acesso a diferentes métodos. Deste 

modo, torna-se essencial o estudo das caracteristicas subjetivas, do episodio suicida 

entre populaçoes adolescentes. 

A definiçao de caso (BRENNER & SAVITZ, 1990) tem relaçao fundamental com 

sensibilidade, especificidade do fator estudado, bem como de seus efeitos na val idade, 

calculo amostral, precisao e poder. Autores referem que uma maior restriçao na seleçao 

dos casos (perda de sensibilidade) pode levar a perda de precisao e poder pela reduçao 

do calculo amostral e que um critério ampio (perda de especificidade) produz 

inadequada classificaçao que pode acarretar em viés de medida de efeito. Entre os 

principais aspectos no recrutamento de casos. c_onforme relatam LASKY & STOLLEY 

(1994), destaca-se a confiabilidade que existe a partir do critério utilizado para o 

desfecho, pois o objetivo essencial é assegurar que o maior numero de verdadeiros 
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casos seja incluldo, que falsos casos possam ser evitados, e que verdadeiros casos 

sejam descartados (falsos negativos). 

Por outro lado, e segundo critérios apresentados na literatura internacional 

(LASKY & STOLLEY, 1994), a escolha de contro/es implica conceitos originarios da 

propria populaçao-alvo, que devem ser conhecidos por estudos do perii/ de candidatos 

para ambos os grupos nesta mesma populaçao. Deste modo, no presente estudo, a 

escolha dos contro/es ocorreu durante urna etapa anterior à seleçao dos casos. As 

raz6es para isto foram diversas, como a necessidade de avaliar o desempenho dos 

instrumentos (escalas) numa amostra de adolescentes definidos como "normais". A 

confiabilidade dos instrumentos nao seria adequada se o estudo iniciasse diretamente 

com sujeitos que apresentassem o desfecho, pois para evitar expectativa por parte dos 

pesquisadores em relaçao a eles, o que poderia facilitar maior associaçao (viés de 

informaçao) , a técnica de "cegamento" nao seria factlvel. O mais proximo disto fai a 

estratégia utilizada, isto é, o grupo de avaliadores do estudo (exceto o autor) nao tinha 

conhecimento de que o desfecho a ser estudado na fase posterior seria relacionado ao 

risco de suicidio. As quest6es socioculturais envolvidas nos instrumentos que foram 

adaptados de suas vers6es originais poderiam ser avaliadas com maior propriedade 

apos estes fossem aplicados no grupo contro/e (ainda que seu estudo tenha ocorrido 

em urna fase anterior ao Estudo Piloto). 

O recrutamento de casos durante um atendimento de emergencia e dentro de 

urna instituiçao hospitalar, poderia acarretar caracterlsticas ausentes no grupo contrale 

sem contato com sistemas de atendimento de saude, desta forma, o grupo de contro/es 

incluiu adolescentes com doença organica de baixa morbi-mortalidade proprias de sua 

faixa etaria originarios de um ambulatorio geral de adolescentes. lncluiu-se, assim, urna 

condiçao considerada intermediaria entre a presença do desfecho e total normalidade. 

Esta exposiçao agregada é considerada técnic? basica nos estudos (COSTA et al. , 

1996), o que fai adequadamente avaliado quando esta etapa do estudo foi 
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desenvolvida, ou seja, analise de diferenças e semelhanças entre estes sub-grupos 

(Feij6, 1994). 

O relato de GRONSPUN (1991) sobre avaliaçao de risco de suicidio e m 

adolescentes resume, clara e didaticamente, aspectos essenciais sobre estudos como 

este: "A construçao de um determinado mode/o capaz de fazer prediçao de risco ira 

sempre refletir a situaçao foca!. Modelos importados devem sempre ser usados com 

cautela, porque, apesar de existirem fatores de risco de ocorrencia universal, a maioria 

dos fatores suicid6genos precisa ser revista, para se poder constatar o verdadeiro grau 

de risco no foca! onde o instrumento é aplicado. Os aplicadores do instrumento devem 

conhecer a cultura do ambiente onde o mode/o é usado". 

Em relaçao aos conceitos utilizados como definiçao de exposiçao, desfecho e 

demais critérios na coleta de dados, o estudo manteve-se centro dos padrées mais 

exigentes do pento de vista de método de investigaçao clinica, conforme os principais 

autores referem e aconselham (BRENNER & SAVITZ, 1990; LASKY & STOLLEY, 

1994 ). O conceito de tentativa de suicidio (item 4.6.1) como ato intencional de lesa o 

auto-inflig ida objetivando a morte do individuo, independente da letalidade do método, é 

o mais adequado e mais ampiamente utilizado nos estudos de referéncia neste tema 

(CASSORLA, 1984; SPIRITO et al. , 1994). 

Os critérios aplicados (inclusao e exclusao) para casos e controles, foram 

exatamente os mesmos, sendo que para a seleçao de casos, houve a adiçao da 

definiçao rigorosa de desfecho, e o tempo de hospitalizaçao p6s-evento (TS) foi limitado 

em 12 horas, apesar de outros estudos ja terem utilizado as primeiras 24 horas como 

referéncia (SPIRITO et al, 1993). 

Considerando a extensa literatura disponivel sobre comportamento suicida na 

adolescéncia, observamos que as principais limitaçées metodol6gicas apresentadas em 

estudos de caso-contrale ocorrem pela flexibilidade intencional ou nao conferida aos 

critérios utilizados. Estudos como o de KIENHORST et al. (1992) muito frequentemente 
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buscam informaç6es sobre o episédio de TS que abrangem desde 1 semana antes da 

entrevista da investigaçao, até 12 meses anteriores à tentativa propriamente dita. Estas 

definiç6es, em protocolos com instrumentos de auto aplicaçao, podem facilitar erros na 

coleta de dados, comprometer a validade interna do estudo e promover falsas 

associaç6es entre exposiçao e desfecho. 

Estudos de caso-contro/e cujos desfechos apresentam impacto social como é o 

caso da TS, devem ser minuciosamente planejados quanto à origem dos sujeitos. Urna 

das principais vantagens na seleçao de contro/es do mesmo local de origem dos casos. 

refere-se à semelhança dos aspectos demogràficos e sécio-econ6micos. Entretanto, 

frente ao risco de avaliar sentimentos vinculados ao estresse de um atendimento de 

emergència em adolescentes assistidos por queixas' apenas clinicas e/ou cirurgicas, 

sem o desfecho (possiveis candidatos ao grupo contro/e}, a opçao do método utilizado 

foi pelo uso de contro/es da mesma comunidade de origem, pois tanto as escolas como 

o serviço de emergència servem a urna mesma ampia regiao da cidade. lsto garantiu 

que o acesso às duas fontes fosse semelhante para esta populaçao, fato que ficou 

demonstrado pela semelhança sécio-demogratica dos sujeitos. Anteriormente, jà 

haviamos considerado como de maior beneficio a separaçao das fontes , pois o grupo 

controle seria mais representativo do padrao de normalidade desta p omunidade. Outros 

autores também tèm defendido estas caracteristicas metodolégicas (ADAMS et al., 

1994). 

6.2 POTENCIAIS LIMITAç6ES 

A observaçao de diversas condiç6es, embora previstas desde a fase do Estudo 

Piloto, foi rigorosa para garantir urna melhor aquisiçao dos dados e para aumentar a 

confiabilidade das respostas. A aplicaçao prévia dos instrumentos em voluntàrios, àrea 

fisica apropriada para entrevistas individuais, · discussao e cuidados sobre sigilo 

profissional, equipe de pesquisa diferente da equipe médica assistente, estao, entre 

···~"'--~-~ 
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outras, nestas condiç6es. No entanto, é sempre possivel que informaç6es artificiais 

tenham sido obtidas. através de respostas falso-negativas sobre tentativa de suicidio 

que podem ter ocorrido mesmo diante de sujeitos que referiam ter agido 

voluntariamente com objetivo de morrer. Conforme descreve SHAFFER e colaboradores 

(1990), até 1/3 dos adolescentes que assumem tentativa de suicidio prévia num 

determinado instrumento, podem subsequentemente negar durante outra entrevista. 

Viés de seleçao de contro/es para estudos sobre suicidio pode ocorrer de 

diferentes formas. Tem sido preconizado que a seleçao seja realizada entre individuos 

de mesma origem, sendo que na situaçao de casos hospitalizados, deveria-se buscar 

controles internados, a fim de minimizar o impacto da hospitalizaçao (SLAP et al. , 1989; 

LAURENT et al. , 1998). O atendimento médico ao episodio de tentativa de suicidio e a 

abordagem no setor de emergéncia apresentam carater muito mais ambulatoria/ do que 

de internaçao hospitalar, pois nao existe permanéncia anterior neste ambiente, nem 

cronicidade de doença. Desta forma, constituir grupo contro/e originario da mesma 

instituiçao e também hospitalizado acarretaria caracteristicas mais distintas dos casos 

do que adolescentes da comunidade. 

Existe pouca informaçao sobre intencionalidade do episodio suicida obtida nos 

primeiros momentos apos o evento. O periodo de entrevista muito distante do momento 

da TS é urna das principais limitaç6es encontradas nos estudos sobre suicidio, porque 

facilita a ocorréncia de viés do tipo recordatorio. A utilizaçao de escalas auto-aplicadas 

pode facilitar (consciente ou inconscientemente) negaçao do comportamento suicida, 

diminuindo assim o impacto dos sentimentos sobre o evento abordado, e isto ocorre de 

forma proporcional à distancia da entrevista do momento da TS (REY GEX et al., 1998). 

Entre as escalas avaliadas no presentes estudo, a de Risco de Suicidio (RS), e 

seus sub-itens isolados sobre planejamento e comportamento suicida (RS1) nao 

demonstraram valores de discriminaçao suficientes para constituir um modelo de 

prediçao. Além dos muitos sentimentos envolvidos durante a tentativa de suicidio. 
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conforme relatado anteriormente, o agente deste evento é um adolescente, o que torna 

mais facil identificar a possibilidade de que estes sentimentos mascarem a intençao 

suicida (o pensamento propriamente dito), independente dos cuidados metodol6gicos e 

éticos utilizados neste estudo. 

Um dos aspectos mais desenvolvidos e de sucesso deste estudo foi a 

estruturaçao da equipe de investigaçao (montagem, treinamento, conhecimento de 

critérios metodol6gicos e profissionalismo), tendo sido fundamental atingir os objetivos 

propostos. Durante um longo periodo, o mesmo grupo atuou de forma uniforme e 

coesa, periodicamente reunida para treinamento e discussao, sempre caracterizado 

pela dedicaçao e rigor cientifico: nao houve, durante a fase de recrutamento e entrevista 

' 
de casos (365 dias consecutivos), nenhuma falha (auséncia) de membro da equipe. No 

entanto, exatamente por ser constituida de académicos de Medicina, eram sujeitos em 

fase final da adolescéncia ou recém egressos dela. Desta forma, houve urna 

preocupaçao maior com a possibilidade de identificaçao e constrangimento destes 

assistentes, interferindo na coleta de dados. Durante reuni6es mensais, este tema foi 

abordado, sendo que a apresentaçao das duvidas e dificuldades observadas pelos 

mesmos foi fortemente estimulada. A atuaçao dos participantes em todas atividades 

facilitou a observaçao direta das quest6es operacionais e de · interaçao equipe ~ 

paciente B instituiçao hospitalar. Embora possamos considerar que um membro do 

sexo feminino poderia. devido ao constrangimento de urna adolescente suicida, facilitar 

a diminuiçao de seus escores durante a aplicaçao das escalas, isto ocorreria mais 

intensamente nos casos do que nos contro/es, desfavorecendo a hip6tese de 

associaçao. Por cutro lado, também se poderia imaginar que os contro/es tenderiam a 

diminuir seus sintomas. por constrangimento, equilibrando novamente as direç6es de 

viés. 

Urna das principais limitaç6es nos estudos com adolescentes é o fato das 

variaveis associadas à ideaçao e ao comportamento suicida serem examinadas 

isoladamente. A abrangéncia dos estudos que exploram mais de um fator, por exemplo, 
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depressao e desesperança, tem sido tipicamente restrita a um nivei simples de analise. 

Quando a extensao de mais de um nivei é representada, a inter-relaçao das variaveis 

nao é considerada dentro de urna estrutura de analise coerente. Para haver maior 

compreensao do fenomeno do suicidio na adolescència, é necessario que os 

pesquisadores: (a) testem modelos causais; (b) incluam multiplos niveis de analise e (c) 

explorem a variabilidade intra-grupo (LEVY et al., 1995). 

Raramente encontram-se estudos clinicos publicados na literatura internacional 

cujos aspectos metodolégicos sejam minuciosamente apresentados e valorizados. 

Mais frequentemente, observamos que a hipétese operacional é satisfeita e ha urna 

supervalorizaçao do chamado "resultado positivo" que literalmente engole os demais . 
aspectos. Num estudo de SLAP e colaboradores (1989), apesar do excessivo numero 

de perdas (40%), da fraca definiçao de desfecho, e da ~eleçao de pacientes ter 

ocorrido até 72 horas apés a TS, diversos aspectos metodol6gicos foram fortemente 

valorizados (obtençao de variaveis s6cio-demograficas, com classe social, contrale de 

variaveis de confusao, avaliaçao de sensibilidade e especificidade através de curva 

ROC e analise da utilidade clinica dos resultados significativos). No final, os autores 

discutem que, devido à impossibilidade de avaliaçao de outras variaveis psicossociais 

(exposiçao a suicidio recente, abuso fisico e sexual, doenças psiquiatricas familiares, 

etc.), muitos dos resultados foram considerados inconclusivos, ressaltando a 

valorizaçao dos aspectos metodol6gicos frente aos resultados. 

A maioria dos estudos que comparam adolescentes com e sem suicidio nao 

utilizam técnicas estatisticas que esgotem as possibilidades de associaçao entre 

exposiçao e desfecho. O presente estudo demonstrou que, apés contrale das variaveis 

de confusao (particularmente as sécio-demograficas), o efeito de grupo (casos x 

contro/es) esteve presente em todas as escalas utilizadas (item 5.3.). Entretanto, a 

analise do melhor desempenho das mesmas através de diferentes pontos de corte 

(isoladas ou combinadas) nao evidenciou urna adequada identificaçao de casos. O 

modelo de regressao logistica nao atingiu 90% de sensibilidade e especificidade; 
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embora alguns estudos considerem valores entre 80 a 90% adequados para validaçao 

e aplicabilidade de instrumentos (LEWINSOHN et al. 1994; OSMAN et al., 1994), tal 

proposta nao apresenta aplicaçao clinica satisfatéria (tempo despendido na aplicaçao 

das escalas e possibilidade de identificaçao de verdadeiros casos). 

Na tentativa de atingir resultados clinicos mais relevantes, utilizou-se técnica de 

pareamento entre casos e contro/es. Desta forma, pode-se corrigir pequenas 

distorç6es entre os dois grupos, alguns dos possiveis erros metodolégicos ja 

mencionados. Novamente, o efeito de grupo apareceu significativamente, com maior 

sintomatologia depressiva, psiquiatrica geral, ideaçao e comportamento suicida, e 

desesperança entre os adolescentes atendidos por tentativa de suicidio. As tabelas de 

contingència também mostraram associaçao significativa de mais sintomas com o 

grupo de casos, no entanto, a aplicaçao clinica destes achados foram pobres. O 

estudo da sensibilidade e da especificidade das escalas, individualmente e em 

estratégias combinadas para aumentar estes mesmos parametros, nao atingiu valores 

satisfatérios apesar da cuidadosa montagem das curvas ROC. 

A analise de TS prévia, como ultima das avaliaç6es realizadas, mostrou 

resultados interessantes. A motivaçao para avaliar mais detalhaqamente este aspecto 

Ua ter tentado suicidio antes do episédio atual) surgiu nao apenas da definiçao na 

época da estruturaçao do projeto como variavel importante para estimar transtorno 

psiquiatrico prévio e severidade, mas especialmente ap6s analise da escala de Risco 

de Suicidio e seus sub-itens de comportamento suicida nas tabelas de contingència. 

Pode-se observar que 12 (32%) dos 37 adolescentes atendidos por tentativa de 

suicidio responderam que m3o planejou se matar e que nunca tentou se matar, 09 

(24%) nao para urna destas 2 perguntas e 16 (43%) disseram sim para as duas 

quest6es (Tabela 20). Se olharmos os resultados daqueles que ja tinham tentado suicidio 

antes da tentativa atual, 02 (7%) dos 28 que ja tinham tentado pelo menos 1 vez antes do 

episédio atual disseram nao para estas perguntas, mas 06 (38%) dos 16 que ja haviam 

tentado 2 ou mais vezes anteriormel}t~ ~~~dio atual responderam nao para um dos 

J ,~~-,·;/·~.:.;~d : 
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dois itens. Por outro lado, entre os adolescentes controles escolares que nunca 

tentaram suicidio, 08 (4%) disseram sim para as duas perguntas e 09 (5%) para urna 

das duas, ou seja, quase 1 O% dos contro/es assumiram plano e/ou açao suicida. Com 

este exemplo pratico em mente, a aplicabilidade clinica expressa pelos valores de 

sensibilidade e especificidade baixos observados para estas escalas é absolutamente 

compreensivel. Parece que através destas informaçées, nao se pode prever de forma 

fidedigna o comportamento do adolescente. Se o "marcador" para o comportamento 

posterior nao é conhecido, entao talvez se possa aproveitar melhor as relaçées 

possiveis com os comportamentos anteriores (TS prévia), o que direcionou o estudo 

para as analises deste comportamento prévio. 

6.3 VALOR DIAGNOSTICO DAS ESCALAS MADRS, SRQ, QEF E RS 

Na avaliaçao do valor diagnostico das escalas para s.intomatologia depressiva 

(MADRS), suspeita de transtorno menta! (SRQ), expectativa de futuro (QEF) e risco de 

suicidio (RS), nao foi identificado urna combinaçao de pontos de corte das escalas 

(isolada ou combinadas) que apresentassem valores de Sensibilidade e Especificidade 

adequados para aplicaçao clinica. 

Quando avaliadas individualmente (item 5.4.1), observa-se que a escala RS ao 

atingir sensibilidade de 86%, apresentou apenas 87% de especificidade, que 

representa 13% de fa/sos positivos. As questées referentes a comportamento suicida 

(RS 1) nao ultra passa ram valores de 91% de especificidade (com sensibilidade de 

83%), significando uma taxa de 9% de fa/sos positivos. Frente a valores de maior 

sensibilidade, mas mantendo em mente o objetivo de discriminar sujeitos de maior 

risco, esta avaliaçao apresenta, um numero expressivo de fa/sos positivos. A escala de 

desesperança apresentou menor desempenho . em relaçao às demais, nao tendo se 

mostrado, nesta forma de questionamento, urna variavel para identificaçao de risco. 

Embora alguns autores considerem desesperança como um dos principais fatores de 
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risco para comportamento suicida (SALTER & PLATI, 1990; STEER, 1993; LEVY et al. , 

1995), os resultados por eles obtidos foram, principalmente, através de analise intra-

grupo, i. e., de correlaçao, n a presença de diagnosticos psiquiatricos ou incluindo 

disfunçao familiar no conceito desta variavel. No estudo de LEVY e colaboradores 

(1995), ·onde foram avaliados 76 adolescentes hospitalizados por TS (80% do sexo 

feminino), a indicaçao de desesperança como melhor variavel de prediçao para ideaçao 

e comportamento suicida ocorreu sem a comparaçao com um grupo controle, indicando 

valor de discriminaçao apenas em individuos que ja apresentavam manifestaçées 

suicidas. O presente estudo, ao apresentar um grupo controle selecionado 

criteriosamente, assim como uma definiçao de desesperança restrita à expectativa de 

futuro (BECK, 1974), apos controle de variaveis socio-demograficas, demonstrou o 
' 

baixo valor de discriminaçao entre sujeitos com e sem desfecho (TS), nao indicando o 

uso desta variavel clinicamente para avaliaçao de risco. 

Quanto à escala de rastreamento de transtorno menta! (SRQ), os valores para 

este fim que indicam boa sensibilidade (94%) correspondem clinicamente a resultados 

nao relevantes (apenas 3 respostas positivas entre 20 questées). A escala para niveis 

de sintomas depressivos de Montgomery-Asberg (MADRS), mostrou desempenho 

semelhante à SRQ. 

A utilizaçao dos critérios do DSM IV l 111-R para Transtorno Afetivo foi motivada 

pelo fato de ser um instrumento classicamente considerado apropriado para o 

diagnostico de Depressao Maior e adequado para aplicaçao em pesquisa, seja para 

adultos ou para adolescentes. Considerando que o padrao-ouro utilizado foi a TS, a 

avaliaçao do diagnostico de DM procurou verificar a relaçao entre tentativa de suicidio e 

depressao propriamente dita. Como observado, a frequència de diagnosticos foi baixa 

tanto nos casos como nos controles, nao havendo associaçao significativa do mesmo 

com TS. Parece que esta questao, i.e., o modelo de risco para comportamento suicida 

baseado na presença de depressao, desesperança, e ideaçao, nao é aplicavel para 

adolescentes. Por outro lado, o uso do sistema DSM para depressao foi util para avaliar 
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sua aplicabilidade entre adolescentes, urna vez que nao ha instrumentos 

adequadamente estudados para as populaç6es de jovens cuja dimensao clinica seja 

conhecida (valer diagnostico e relevancia clinica), e disponiveis para estudos. 

Através da combinaçao de testes em paralelo e série, procurou-se incrementar 

os valores de sensibilidade e especificidade, testando-se diferentes pontos de corte. 

Do mesmo modo, foram obtidos valores baixos de especificidade, correspondendo a 

grande numero de sujeitos falsos positivos. O modelo de Regressao Logistica 

identificou aproximadamente apenas 87% dos casos. 

Na analise por pareamento, ap6s resultado inicial de diferença significativa 

entre os grupos, foi observado através de curva RpC, que as escalas RS e RS1 e 

MADRS alcançaram o mesmo desempenho clinico anterior ao pareamento, e as 

escalas QEF e SRQ apresentaram uma pequena variaçao, porém mantendo baixo 

desempenho. Embora nesta etapa de analise, com as combinaçoes em paralelo e em 

série, obteve-se um incremento nos valores, a finalizaçao através de Regressao 

Logistica atingiu aproximadamente 90% de classificaçao dos casos. 

É de fundamental importancia analisar estes resultados à luz da aplicabilidade 

clinica, ultrapassando as barreiras te6ricas dos valores percentuais obtidos e 

compreender se podemos oferecer para aqueles profissionais que estao diante de um 

jovem com "suposto comportamento suicida", indicadores diagn6sticos que o auxiliem 

na conduta a ser seguida, e deste modo, dispor da melhor avaliaçao para nossos 

adolescentes. Qual o valer de urna escala, por exemplo de risco de suicidio (RS), que 

aplicada a um adolescente qualquer apresenta um escore 6? O escore 6 da RS 

mostrou sensibilidade de 96%, porém especificidade de 48%, o que significa 52% de 

falsa positividade. Vamos encorajar ao clinico a tratar este adolescente como de risco 

para comportamento suicida? Se a probabilidade de ser urna falsa identificaçao é de 

mais de 50%, porque deixariamos que isto ocorresse? E para um escore 7? Como a 

taxa de falsos positivos cai para ~2%J entao pode_f!lOS ficar tranqOilos e deixar jovens serem 
rl -l o~ · - . - --·' 
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encaminhados a atendimentos especificos? Receber medicaçao? Submeter-se a 

inumeros exames? O escore 7 significa que seriam 5 respostas negativas e apenas 1 

afirmativa para ideaçao suicida. Sabendo isto, pode-se continuar tranquilo com a taxa 

de falsos positivos de 22%. Voltando ao escore 6, 52% dos adolescentes sao 

classificados erroneamente como de risco, no entanto este escore significa que o 

sujeito respondeu NÀO para todas as quest6es. Estes exemplos sao extremamente 

esclarecedores para a questao de aplicabilidade. Desta forma, consideramos que os 

instrumentos avaliados ( apoiados por critérios e métodos rigorosamente testados e 

avaliados), nao superam o valor diagnostico de investigaçao de comportamento suicida 

prévio, como exposto a seguir. 

6.4 TENTATIVA DE SUICiDIO PRÉVIA 

O perfil da amostra avaliada nesta investigaçao assemelha-se às amostras de 

estudos realizados dentro de serviços de emergencia. SPIRITO e colaboradores (1994) 

avaliaram 62 adolescentes de 13 a 17 anos atendidos por TS, e acompanharam o grupo 

por 3 meses ap6s o evento. lntoxicaçao ex6gena foi responsàvel por 88% dos casos, 

uso de instrumentos cortantes em 8% e jogar-se de alturas ocorreu em 4% dos jovens. 

O indice de repetiçao de TS foi de 7%, nao havendo nenhum caso de suicidio com 

exito. A analise por regressao logistica entre idade, genero, TS anterior, método 

utilizado, entre outras variaveis, tendo como variavel dependente a recorrencia de TS 

em 3 meses, nao evidenciou associaçao significativa de qualquer variavel com o 

desfecho proposto. Entretanto, os autores avaliaram apenas os sujeitos que 

compareceram à entrevista de seguimento, sem utilizar ausencia de desfecho (grupo 

contrale) nestas analises. 

No presente estudo, na falta de um modelo preditivo para risco de suicidio em 

adolescentes através das escalas estudadas, a evidencia de hist6ria prévia de 

comportamento suicida (TS prévia) cujo parametro de classificaçao correta (valor 
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discriminatério) foi muito superior a todos os demais resultados obtidos. Este achado é 

promissor em termos de proposta clinica, pois trata-se de uma variavel de facil acesso e 

confiabilidade, além de valores satisfatérios de aplicabilidade clinica, podendo servir a 

pediatras, clinicos e psiquiatras. 

Num estudo representativo de populaç6es de jovens com diagnésticos 

psiquiatricos (ZLOTNICK et al., 1997), foi demonstrada uma associaçao significativa de 

histéria prévia de TS com maiores niveis de transtorno de regulaçao do afeto. 

Adolescentes suicidas teriam uma capacidade reduzida para manejar seus sentimentos, 

sugerindo maior susceptibilidade à ocorrència de novos episédios de TS. Numa outra 

investigaçao (KUMAR & STEER, 1995) realizada em 121 adolescentes com transtornos 

psiquiatricos, cujo objetivo era avaliar 17 caracteristiéas psicossociais, a TS prévia foi a 

principal variavel que explicou risco de suicidio (RC=3,96; IC de 99,9% limite 

inferior=1,07 e superior=14,65). Demonstrou, entao, uma probabilidade 4 vezes maior 

para que estes jovens sejam hospitalizados por TS em relaçao àqueles sem 

comportamento suicida prévio. Embora evidenciando esta associaçao positiva, os 

autores estudaram apenas pacientes que faziam uso de medicaçao neuroléptica, 

durante hospitalizaçao psiquiatrica e sem utilizar ausència de desfecho (grupo controle 

nao suicida) como outro nivei para comparaç6es. 

Com objetivo de investigar diferenças entre histéria de TS prévia na ausència de 

comportamento suicida atual com epis6dios atuais de TS, GOLDSTON e colaboradores 

(1996) avaliaram 27 adolescentes no primeiro episédio de TS, 32 com episédios 

repetidos, 40 com histéria prévia de TS e 126 adolescentes nao suicidas. Apesar de 

episédios repetidos e histéria prévia de TS terem se mostrado mais relacionados a 

sintomas depressivos, a capacidade discriminatéria das variaveis estudadas foi baixa 

(nao distinguia sujeitos sem qualquer antecedente de TS dos demais). Considerando as 

limitaç6es metodolégicas do estudo (amostras pequenas de sub-grupos, seleçao de 

sujeitos hospitalizados em unidade psiquiatrica), observa-se o achado mais frequente 
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nas publicaç6es sobre suicidio na adolescéncia que é a auséncia de prediçao de 

comportamento suicida. 

No presente estudo, a freqOéncia de diagnosticos de Depressao Maior foi de 

28% observada no grupo de casos, e nenhum entre contro/es. Das demais sindromes 

depressivas avaliadas pelo DSM entre os adolescentes que tentaram suicidio, 

observou-se 4,9% de depressao presente por outro diagnostico, 6,2% por luto e 1,2% 

com quadros incertos. Ja entre os controles, 0,5% por outro diagnostico e 1,1% por luto. 

Todos estes diagnosticos, inclusive Depressao Maior, foram semelhantes nos grupos. O 

que reforça ainda mais a auséncia de relaçao de Oepressao Maior com tentativa de 

suicidio entre adolescentes. O perfil sintomatologico de Depressao Maior com tristeza, 

pensamentos pessimistas, ideaçao suicida, desvalia, alteraç6es do sono e apetite é o 

quadro do adulto, e parece que a manutençao deste modelo para compreender tanto a 

Depressao quanto o Suicidio na adolescéncia este modelo deva ser substituido. O 

resultado do rastreamento de transtorno mental (SRQ) também é semelhante nos dois 

grupos. lsto quer dizer que um grupo de adolescentes atendidos por tentativa de 

suicidio, no qual 2/3 dos mesmos ja nao se encontram mais em primeiro episodio, a 

frequéncia de transtorno psiquiatrico global e mais especificamente transtorno afetivo é 

a mesma de adolescentes de comunidade que nunca tentaram suicidio dos quais 

somente 9% ja pensou ou planejou morrer. Todos estes resultados fazem realmente 

assumir que o modelo nao corresponde à realidade, ou que os instrumentos nao foram 

adequados, ou ainda que o estudo apresente problemas metodologicos que tenham 

levado a este achado. No entanto, estas duas ultimas opç6es ja foram minuciosamente 

consideradas. 

Num estudo de caso-controle realizado por autopsia psicologica em 120 

adolescentes que cometeram suicidio (SHAFFER et al., 1996) cujo grupo controle foi 

constituido de 147 jovens da comunidade, foi encontrado 33% de TS prévia entre os 

casos, e nao houve mais diagnostico psiquiatrico (critério do DSM-111) entre os sujeitos 

que ja apresentavam TS prévia em relaçao aos que jovens que nao apresentaram 
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comportamento suicida anterior. No entanto, foi observado mais diagnésticos de 

disturbios de humor. Num outro estudo que procurou avaliar sintomas depressivos e 

suicidas em jovens com transtomos psiquiatricos (ROBBINS & ALESSI, 1985), foi 

observado que aqueles que apresentaram TS com método considerado de alta 

letalidade por critérios clinicos, ja apresentavam episédios prévios que tinham sido 

considerados de baixo risco. 

Sao raros os estudos de validaçao ou analise de instrumentos de rastreamento 

para risco de suicidio que tenham obtido valores diagnésticos satisfatérios, porque a 

maior parte nao encontra (FREMOUW et al. , 1993; LEWINSON et al. , 1994; 

BEAUTRAIS et al., 1996). O estudo de validaçao da escala MAST (Multi-Attitude . 
Suicide Tendency) para risco de suicidio (OSMAN et al., 1994), foi realizado numa 

amostra constituida de adolescentes hospitalizados apresentando algum diagnéstico 

psiquiatrico (n=45) ou manifestaçoes suicidas (n=40), e 130 adolescentes estudantes 

normais. A escala, que é constituida de 30 itens sobre comportamento suicida, mostrou 

resultados de combinaçao de sub-itens que atingiram sensibilidade de 90% e 

especificidade de 97%. No entanto, os adolescentes internados pertenciam ou a urna 

amostra psiquiatrica, ou a um grupo com manifestaçao suicida, nao caracterizando 

tentativa de suicidio recente, e a escala foi utilizada num periodo de até 2 semanas 

apés a internaçao hospitalar. Este estudo pode ter sofrido um numero grande de 

influèncias destas condiçées, e ter mostrado habilidade classificatéria em funçao de 

outras caracteristicas da amostra e nao para suicidio. Ou seja, a escala identificou 

adequadamente doentes nao por comportamento de risco mas porque todos 

apresentaram alguma outra caracteristica que produziu um aumento ou diminuiçao dos 

escores de forma oposta aos controles escolares. Além disso, também é necessario 

lembrar que o numero reduzido de sujeitos nos grupos para urna analise deste tipo 

pode produzir resultados artificiais, ja que todos ~stes trabalhos nao trazem parametros 

metodolégicos utilizados para calculo amostral e muito menos de poder de estudo. 
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É interessante observar que muitos estudos que se prop6em a avaliar suicidio 

utilizam amostras com diversidade de diagnésticos psiquiatricos que antecediam a 

manifestaçao suicida. Certamente, estes casos nao sao semelhantes ao adolescente 

que se deseja rastrear nas comunidades que ira tentar suicidio sem apresentar um 

transtorno prévio definido. Estes ultimos sao aqueles que irao "engrossar" as 

estatisticas de suicidio e de morte por causas externas na adolescència provocando 

todas as respostas de preocupaçao ja mencionadas na lntroduçao deste trabalho. 

· Outros estudos mostram um comportamento semelhante das escalas quanto 

aos resultados de formas estatisticas diferentes de comparaç6es entre grupos 

estudados. Escalas de sintomas depressivos (como o Inventario de Beck), de . 
desesperança (como de Beck), e medidas de eventos estressantes, frequentemente 

apresentam diferenças significativas entre adolescentes suicidas e nao suicidas, mas 

se levados às analises diagnésticas ou de associaçao, pelo menos, nao conseguem 

mostrar capacidade para identificar adequadamente individuos destes grupos. Pode-se 

observar entre os estudos publicados que os valores de sensibilidade e de 

especificidade variam ampiamente podendo ser de 50 a 90% (FREMOUW et al., 1993). 

Urna das explicaç6es para esta questao é o fato de muitas pesquisas apresentarem 

grande variabilidade intra-grupo, fato que termina provocando difèrenças significativas 

(através de analise por MANOVA), mantendo analises para identificaçao de sujeitos 

positivos, nao preocupados com variabilidade nos escores dos instrumentos avaliados. 

No entanto, os autores em geral nao assumem urna mudança de modelo teérico como 

necessidade para se compreender de fato o suicidio na adolescència. Como regra, os 

autores relatam urna necessidade de pesquisas com critérios mais especificos, 

diferenciando ideaçao de comportamento suicida e limitando o periodo de entrevista 

pés-evento (frequentemente sao utilizados intervalos que variam de 2-3 semanas antes 

e apés o atendimento em serviços de emergència), porém com mesmos instrumentos e 

mesma hipétese. 
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Embora o estudo de deMASO e colaboradores (1994) tenha encontrado 

associaçao significativa entre presença de transtorno depressivo (DSM-111-R) e risco de 

suicidio, os autores apenas avaliaram urna a mostra de 4 7 adolescentes, os quais, pela 

dificuldade de recrutamento de casos. apenas atingiram tal amostra apos 6 meses de 

coleta de dados. Além da auséncia de comparaçao com um grupo contrale, nao houve 

avaliaçao de variaveis de confusao. Os autores apresentam seus resultados 

considerando algumas destas limitaç6es metodolégicas. sugerindo inclusive que a 

expectativa de fatalidade e o conceito de letalidade do método empregado pelo 

adolescente suicida podem ser mais relevantes do que a avaliaçao médica de 

severidade da TS. O estudo de caso-contrale realizado por CASSORLA (1984) na 

cidade de Campinas representou urna das primeiras pesquisas com adolescentes e 
' 

adultos jovens suicidas e grupo contrale pareado. No entanto, apesar dos critérios de 

seleçao terem sido cuidadosamente definidos, a amostra de casos nao fai definida com 

base em calculo amostral: considerando-se a grande variabilidade etaria (1 2 a 27 anos 

incompletos), a analise diferencial entre adolescentes e adultos jovens pode representar 

limitaçao, devido ao numero reduzido de sujeitos. No grupo de pacientes psiquiatricos, 

88% tiveram origem em ambulatorio universitario e 12% em consultorio privado. A 

dificuldade no recrutamento de casos pode ser evidenciada pela seleçao do grupo 

suicida: foram entrevistados, a nivei domiciliar, pacientes atendidos em serviços de 

emergéncia por tentativa de suicidio urna semana antes da pesquisa, ocorrendo apenas 

6% de recusa entre os entrevistados. 

No estudo de LEWINSOHN et al. (1994), o melhor desempenho dos testes de 

rastreamento para TS mostrou sensibilidade de 81% e especificidade de 82%, e mesmo 

testando diferentes pontos de corte, o aumento de especificidade para 88% representou 

valores de sensibilidade de apenas 65%. Salientando algumas limitaç6es de seu estudo 

(numero pequeno de sujeitos com TS, perdas apés o periodo de seguimento) os 

autores descrevem a dificuldade e m obter da · literatura outros estudos envolvendo 
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adolescentes da comunidade com objetivo de testar o valor diagnéstico de 

rastreamentos. 

O presente estudo faz uma nova contribuiçao à pesquisa de comportamento 

suicida em adolescentes, demonstrando nao apenas o significado de seus resultados, 

mas uma experiència de avaliaçao e acompanhamento de padr6es de comportamento 

na adolescència. 

6.5 MODELO TEORICO DE COMPORTAMENTO SUICIDA 

O principal resultado do presente estudo foia aceitaçao da hipétese nula (que é 

a hipétese de igualdade), ou a rejeiçao da hipétese.alternativa (que é a de diferença). 

Nao foi demonstrado que a utilizaçao dos modelos que as escalas representam 

possam discriminar adolescentes de maior risco de suicidio. Com isso, é possivel voltar 

a discutir limitaçées metodol6gicas ou questionar o modelo teérico que originou a 

hipétese estudada. 

Como as quest6es metodolégicas ja foram exaustivamente abordadas, resta 

discutir mais diretamente o modelo teérico. A diferenciaçao proposta para casos e 

contro/es foi baseada na prediçao de risco de suicidio a partir da identificaçao de 

fatores ja avaliados em populaç6es adultas e até mesmo em adolescentes (depressao, 

desesperança, transtomo menta!, ideaçao suicida), sendo o mesmo utilizado na 

infancia, independente do periodo de desenvolvimento que a criança se encontre. O 

comportamento auto-destrutivo quando nao esta relacionado a doenças neurol6gicas e 

genéticas melhor definidas, como nos retardos mentais, é atribuido à depressao e 

encarado como manifestaçao suicida. A interpretaçao dada ao fato de nao obter-se um 

discurso classicamente deprimido destas crianças é de que na infancia a depressao se 

manifeste através de outros comportamentos, como dificuldade escolar, hiperatividade, 

déficit de atençao, problemas emocionais, etc. É muito dificil encontrar algum autor que 
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coloque a possibilidade do comportamento auto-destrutivo dever-se a outro transtorno, 

ou a nenhum definido. 

Sucintamente, observa-se que a maioria das pesquisas que encontraram 

associaçao positiva para esta hipotese, caracterizam-se por uso de amostras de 

adolescentes hospitalizados apenas (PINTO & WHISMAN, 1996), apenas grupo com 

diagnosticos psiquiatricos (LEWINSOHN et al., 1994; OVERHOLSER et al., 1997), 

deprimidos (VAN GASTEL et al. , 1997; SUOMINEN et al. , 1997), auséncia de grupo 

contrale, ou com amostras reduzidas, nao baseadas em calculo amostral (GOLDSTON 

et al., 1996; NEGRON et al. , 1997), ou analisadas com resultados a partir de dados de 

prontuarios médicos (HOLLIS, 1996). 

Em relaçao a associaç6es classicamente significativas, descritas em estudos de 

populaç6es adultas referente à depressao e risco de suicidio, a utilizaçao de 

instrumentos elaborados para adultos, considerados padrao-ouro para diagnostico de 

depressao (p. ex. : DSM-IV), quando reproduzida em adolescentes, indicou resultados 

positivos por serem realizados em jovens com transtorno psiquiatrico previamente 

definidos, caracterizando alta co-morbidade psiquiatrica nestes estudos. Novamente, ao 

efetuarmos analise de resultados entre grupos com e sem desfecho, observamos a 

auséncia de discriminaçao entre eles. 

Outra consideraçao essencial refere-se ao baixo valor de rastreamento da escala 

para transtorno mental. Se as hipoteses que levaram à utilizaçao destes instrumentos 

foram baseadas no modelo teorico de comportamento suicida de adultos, explica-se o 

baixo desempenho em estudos de caso-contrale em adolescentes, uma vez que a 

identificaçao de supostos transtornos psiquiatricos estaria condicionada à semelhança 

destes com os adultos. Se, para a populaçao de adolescentes, estes diagnosticos 

psiquiatricos (p. ex.: Depressao Maior) nao apresentam relaçao etiolégica ou causai , 

devemos reavaliar o modelo, e buscar aquele que seja adequado ao comportamento 

! l 
l 
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suicida nos jovens para, a partir destes achados, testarmos um protocolo diagnéstico 

adequado. 

Embora novos instrumentos tenham sido desenvolvidos para aplicaçao em 

populaçòes de adolescentes, um protocolo de rastreamento que apresente urna 

relaçao sensibilidade/especificidade adequada ainda nao foi estabelecido (KACHUR et. 

al. , 1995), sendo necessarios estudos regionais em jovens, avaliando padroes de 

comportamento na comunidade e estudos controlados e prospectivos, a fim de 

encontrar os modelos teéricos adequados. 

O presente estudo procurou, exaustivamente, avaliar todas as combinaçòes de 

analises entre variaveis de exposiçao e de desfecho, encontrando como limite a prépria . 
aplicabilidade clinica destas combinaçòes. Urna vez que, isoladamente as escalas 

estudadas (mesmo apés testagem rigorosa de diferentes pontos de corte, controle de 

variaveis de confusao e técnica de pareamento) nao apresentaram val or de 

discriminaç§o entre casos e contro/es, nao foi possivel propor um modelo de 

identificaçao de risco de suicidio na populaçao estudada. 

6.6 COMPORTAMENTO IMPULSIVO: NOVA PROPOSTA ~ 

MORANO e colaboradores (1993), revisando modelos de comportamentos auto-

destrutivos, descrevem claramente que muitas variaveis consideradas classicamente 

associadas a comportamento suicida em adultos nao tem sido exploradas 

adequadamente em estudos com adolescentes, ou nao tem apresentado associaçao 

significativa, incluindo sentimentos de desesperança e depressao, salientando um 

modelo de estresse e vulnerabilidade. 

A tentativa de suicidio na adolescencia esta intimamente relacionada ao 

sofrimento do jovem, e pode ser entendida como soluçao, como vingança, como um 

exercicio de onipotencia, como um teste de limites. Porém, este entendimento é apenas 

,. 
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a forma como se pode procurar justificativas para eventos extremamente estressantes 

para os grupos que os experimentam. Estas justificativas sao dadas pelos adultos 

utilizando seus conceitos e sua forma de avaliar o comportamento adolescente. 

Entretanto, ha um componente caracteristico do comportamento do jovem, que 

diferencia o episodio de TS dos cometidos pelos adultos que é a impulsividade. 

Segundo VEIT & SCHWARZ (1995), os adolescentes podem agir de maneira tao 

impulsiva na direçao de um ato auto-destrutivo, que muitos perdem a compreensao da 

consequéncia do ato suicida. Possivelmente, a impulsividade possa ser urna das raz6es 

que diferencie os fatores de risco ja estabelecidos dos padr6es conhecidos dos adultos 

suicidas, e estabeleça um padrao proprio entre adolescentes, suscetivel ou nao as 

quest6es socioculturais proprias de cada regiao. 

Entre as principais consideraç6es sobre a dificuldade de identificaçao de risco de 

suicidio entre adolescentes, a presença de subtipos de comportamento suicida tem sido 

destacada por pesquisadores (BRADLEY & GANTER, 1993). Estudos de KIENHORST 

et al. (1993) diferenciam jovens com TS predominantemente caracterizados por 

problemas comportamentais e jovens com problemas circunstanciais, os quais 

apresentam um nivei satisfatorio de funcionamento psicologico. 

Comprovando que o contexto que envolve comportamento suicida na 

adolescéncia difere da populaçao adulta, BRADLEY & GANTER (1993) relatam que os 

episodios de TS tendem a ocorrer dentro do ambiente familiar e em resposta a 

estimulos estressantes vinculados a este ambiente, sendo apenas urna minoria 

portadora de doenças psiquiatricas. 

SPIRITO e colaboradores (1993) observam que, de maneira diferente do suicidio 

com éxito, nao ha diferença de genero em jovens que tentam suicidio quanto a TS 

prévias. Referem também que ambos os sexos assemelham-se em relaçao ao método 

e idade, porém seus resultados fora m baseados ·e m comparaç6es dentro de um mesmo 

grupo de sujeitos suicidas (casos), nao apresentando contro/es ou métodos de 

f ., 
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pareamento. Estudos de BRODSKY e colaboradores (1997) apontam para a 

impulsividade como a unica caracteristica associada a maior numero de TS prévias 

ap6s contrale de diagn6sticos de depressao e abuso de substancias. 

Um estudo multicéntrico sobre TS coordenado em Helsinki (Finlandia), 

investigou fatores de risco em jovens com Depressao Maior (DM) e/ou abuso de 

substancias. Ainda que a populçao-alvo tenha sido constituida de adolescentes e 

adultos, os resultados demonstraram que sujeitos com comportamento suicida (TS) e 

expressiva impulsividade apresentam baixa ideaçao suicida, sugerindo um padrao 

distinto de sujeitos que planejam ou premeditam o ato suicida (SUOMINEN et al. , 1997). 

Oferecendo resultados semelhantes, porém sob urna nova perspectiva, 
' 

BAEUTRAIS et al. (1997) observaram que mais de 1/3 dos adolescentes com TS nao 

foram capazes de descrever raz6es ou circunstancias responsaveis pelo ato suicida, 

reforçando as limitaç6es encontradas pelos pesquisadores em modelos de avaliaçao de 

risco na adolescéncia. Constituindo-se um dos primeiros estudos regionais sobre 

comportamento suicida em adolescentes em nossa estado, ABREU (1980), avaliando 

entrevistas psiquiatricas com jovens suicidas do sexo feminino, prop6e que, mesmo 

com caracteristicas impulsivas nos epis6dios de TS, estas adolescentes manifestam 

sua intençao suicida antecipadamente (de forma direta ou dissimulada), necessitando 

serem adequadamente valorizados quanto ao seu pedido de ajuda. Mas ainda assim 

fica a pergunta, como saber se aquele adolescente vai realmente apresentar o 

comportamento previamente referido ja que um numero grande dos mesmos nunca irao 

faze-lo? 

CASSORLA (1979) descreve que a impulsividade peculiar da adolescéncia pode 

atuar tanto como um possivel fatar causai de comportamento suicida, como um agente 

facilitador. Este modo caracteristico de agir dos jovens pode explicar grande numero de 

TS mal sucedidas e nao planejadas, assim como o insucesso de um plano suicida 

preestabelecido. Conforme o autor, a maioria dos epis6dios de TS em adolescentes 
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podem ser considerados comportamento de "atuaçao" (acting-out) , sendo a tendéncia à 

açao caracteristica do jovem, facil itador para a execuçao do ato suicida. Deste modo, 

seriam utilizados os métodos mais acessiveis, sem ocorrer um planejamento prévio, 

podendo ser esta urna explicaçao para o grande numero de tentativas mal sucedidas. 

Apesar desta mesma impulsividade poder frustar um plano suicida preconcebido, toda 

TS deve ser considerada como urna atuaçao grave e , por esta razao, receber atençao 

apropriada (CASSORLA, 1985). 

Urna vez estabelecida a necessidade de estudo das caracteristicas da 

impulsividade do adolescente, as manifestaç6es de eventos estressantes devem ser 

amptiadas à realidade atual , para se atingir um modelo que realmente sirva à 

adolescéncia. Disfunçao familiar, fracassos no relaCi0namento inter-pessoal e baixo 

rendimento escolar podem fazer parte da investigaçao, mas necessitam adquirir peso e 

dimensao corretos. O impacto das quest6es sociais e biol6gicas vividas diariamente 

pelos jovens precisam receber atençao como fatores 'desencadeantes' (estressores) ou 

'facilitadores', como recessao economica, crises politicas, desemprego, quest6es 

religiosas, guerras e até catàstrofes do meio ambiente, tais como furac6es e terremotos. 

Concluir com esta proposta de direcionar o enfoque do suicidio na adolescéncia 

para o estudo da impulsividade nao é tarefa simples. Textos sobre impulsividade na 

adolescéncia sao facilmente encontrados, porém é muito dificil encontrar alguma forma 

objetiva e fidedigna de avaliaçao deste comportamento. Pertanto, por mais que autores 

possam assumir este aspecto, ele é mais um dentre tantos que necessitam urna 

avaliaçao criteriosa, objetiva e extremamente cuidadosa. 

'l 
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7.0 CONCLUSOES 

7.1. O estudo do valor diagnostico das escalas SRQ, MADRS, QEF, RS e RS1 

mostrou baixa eficiència para identificaçao de casos. 

7.2. A utilizaçao de urna estratégia epidemiologica na tentativa de elevar o 

poder de identificaçao dos instrumentos (uso dos testes em paralelo e em série), 

também nao resultou em incremento de sensibilidadè e especificidade dos mesmos. 

7.3. Os instrumentos estudados, quando submetidos à analise discriminante ou 

regressao logistica, apresentaram um poder de discriminaçao correta de casos de 

apenas 86,94% e apos pareamento igual a 89,24%. 

7.4. A utilizaçao de método de pareamento dos casos com o seu melhor 

contrale quanto ao sexo, idade e anos de instruçao para o estudo do poder diagnostico 

dos instrumentos também nao mostrou incremento de eficiència ' 

7.5. Apesar da baixa eficiència diagnostica, houve urna diferença significativa 

dos escores entre os grupos, ocorrendo maior suspeita de transtorno mental (SRQ), 

sintomatologia depressiva (MADRS), ideaçao suicida (RS), comportamento suicida 

(RS1) e menor expectativa de futuro (QEF) nos casos. 

7.6. A frequència de diagnostico de Depressao Maior pelo DSM IV entre os 

casos foi de 34,6%, nao ocorrendo nenhum diagnostico entre os contro/es. 

7.8. Tentativa de suicidio prévia foia variavel que, isoladamente, apresentou um 

incremento no valor diagnostico das escalas. 
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Anexo 1 

SRQ Q Esca/a de Suspeita de Transtorno Menta/ 

1. Voce te m dores de cabeça com frequéncia ? ................................... . SIM NAO 

2. T e m falta de apetite ? ........................................................ ............... . SIM NAO 

3. Dorme mal ? ................................................................ ... .................. . SIM NAO 

4. Fica com m ed o com facilidade ? .. ... .... ..... ....... ............. ................... .. SIM NAO 

5. Suas maos tremem ? .............. ............................................... ........... . SIM NAO 

6. Se sente nervoso, tenso ou preocupado ? ............ ............................ . SIM NAO 

7. Tem problema digestivo? .... ........... ...... ....................................... .... . SIM NAO 

8. NAO consegue pensar com clareza? ........................ , ................... ... . SIM NAO 

9. Sente-se infeliz ? ........ ...................... .... ............................................ . SIM NAO 

1 O. C h ora mais que o comum ? ............................... ............................... . SIM NAO 

11 . A c ha dificil gostar de suas atividades diarias ? ......... ...... .................. . SIM NAO 

12. Acha dificil tornar decisoes ? .. .................................................. ........ . SIM NAO 

13. Seu trabalho diario é um sofrimento ? (tormento) ..... ........................ . SIM NAO 

14. NAO é capaz de ter um papel ùtil n a v ida ? ....... ..... ...... .................... . SIM NAO 

15. Perdeu o interesse pelas coisas ? ............... ............ ......... ................ . SIM NAO 

16. A c ha que é uma pessoa que nao vale n ada ? ......... .... ..................... . SIM NAO 

17. O pensamento de acabar com avida ja passou por sua cabeça? ... . SIM NAO 

18. Se sente cansado o tempo t odo ? .................................................... . SIM NAO 

19. T e m sensaç6es desagradaveis no estomago ? ................................ . SIM NAO 

20. Fica cansado com facilidade ? .......................................................... . SIM NAO 

ESCORE TOTAL: .............. . 



Anexo 2 

MADRS 9 Esca/a para medida de Depressao de Montgomery-Asberg 

(1) • E/e parece abatido ? (para o entrevis tador) 
• Se anima com a/guma coisa ? (para o entrevistador) 

O - Ele nao aparenta tristeza. 

2 - Parece abatido, mas se anima. 
4- Parece triste e infeliz o tempo todo. 

6 - Parece triste e desanimado de forma persistente e extrema. 

(2) • Voce tem se sentido triste ? 
• Quando? 

O - Acontece sé de vez em quando ? 

2 - Acontece seguido? Em alguma vez se anima ? 

4 - É muito comum? Alga de fora modifica sua tristeza ? 
6 - É muito comum? É um desanimo forte demais ? 

(3) • Voce tem se sentido nervoso? 
• Como é seu nervosismo ? 

O- Voce se sente tranquilo? 
2 - É urna irritaçao, um desconforto ? 
4 - É urna tensao por dentro ou chega a ser uma sensaçao de desespero ? 

6 - É urna angustia que nao tem melhora ou um desespero sem contrale ? 

( 4) • Como voce dorme ? 

O - Voce dorme como sempre fez ? 

• Como é seu problema com o sono ? 

2 - Voce dorme com dificuldade leve ou seu sono esta um pouco diminuido ou atrapalhado ? 

4 -Voce esta com seu sono diminuido ou atrapalhado por pelo menos 2 horas? 

6- Voce tem tido menos que 2 ou 3 horas de sono? 

(5) • Como esta seu apetite? 

O - O seu apetite esta norma! ou aumentado ? 
2 - O seu apetite esta um pouco diminuido ? 
4 - Voce esta sem apetite? A com ida nao tem gosto ? Precisa fazer força para corner? 

6 - Voce precisa ser forçado a corner? Nao aceita corner ? 

(6) • Voce tem sentido dificuldade de se concentrar l prestar atençao ou organizar 
seu pensamento ? 

O- Nao 
2 - As suas dificuldades de organizar o proprio pensamento sao pouco comuns? (raras) ? 

4 - As suas dificuldades de concentraçao e de pens.amento dificultam a sua leitura ou a 
conversa com as pessoas ? 
6 - Voce acha que sua falta de concentraçao nao deixa voce fazer nada ? 



(7) • Voce vem se sentindo lento l meio devagar para com eçar ou fazer suas 
atividades diarias? (ex: escavar dentes, pentear os cabelos, ... ) 

O - Daria para dizer que é raro voce ter problemas para começar e nao é lento? 

2- Tem problemas para começar as atividades? 

4- Tem problemas para começar as atividades e suas tarefas comuns exigem muito esforço? 
6 - Nao consegue sair do lugar? Nao é capaz de começar qualquer atividade sem ajuda ? 

(8) • Como esta o seu interesse e as suas reaçoes em relaçfw ao que esta a sua 

volta? 

O '" O seu interesse é normal pelo que esta a sua volta e pelas pessoas ? 
2 - Voce tem gostado menos do que sempre lhe interessava? A sua capacidade de sentir raiva 
diminuiu? 

4 - O seu interesse pelo que estava a sua volta dimunuiu? Perdeu os seus sentimentos pelos 
amigos ou conhecidos ? 

6 - Sente-se emocionalmente paralisado? Nao é capaz de sentir raiva ou tristeza e tem falta de 
sentimentos por parentes préximos e amigos ? 

(9) • Voce tem tido pensam entos pessimistas l negativos l ruins ? 
• (Ler): culpa, inferioridade, pecado, auto-reprovaçfio, remorso 

O- Nao 

2- Voce tem tido idéias de que falhou? Tem se acusado ou reprovado a si mesmo? 

4 - Voce tem se acusado a si mesmo com muita frequencia? Tem idéias de culpa ou pecado 
ainda racionais? (para o entrevistador) 

6 - Voce tem idéias que tudo esta acabado, que nao tem conserta (delirio de ruina)? Sente 
remorso e pecado que nao tem soluçao? Fica se auto-acusando de forma absurda (para o 
entrevistador) ? 

(1 O) 

O - Voce tem gostado da vida como eia é ? 

2 -Voce se sente cansado da vida? Alguma vez lhe apareceu a idéia de se matar? 
4 - Voce acha que seria melhor que voce morresse? Tem com frequencia pensado em se 
matar? Voce acha que se matar seria urna soluçao? (sem planos especifiéos) 

6 - Voce fez um plano para se matar para quando houver o momento certo? Voce prepara ou 
organiza seu suicidio ? 

( Atençfio: Voltar e completar Questfio n° 1) 

OBS: Os escores variam de O a 6 em cada questao. 

Os escores 1, 3 e 5 sao_,atribuidos quando o sintoma ou sinal 

encontra-se entre as opç6es apresentadas. 
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Anexo 3 

RS Q Esca/a de ldeaçao Suicida 
RS1 Q Esca/a de Comportamento Suicida 

1. Voce ja passou 2 semanas ou mais pensando e m morte ? ..... ....... SIM NÀO 
(2)(1) 

2. Voce ja passou 2 semanas ou mais em que sentiu vontade 

de morrer? ................................................................................................... . SIM NÀO 

(2)(1) 

3. Voce ja teve pensamentos de se ma tar ? .............. ........... .... .......... . SIM NÀO 
(2)(1) 

4. Voce jà planejou se ma tar ? .................................. ... ....... ................ . SIM NÀO 
( 4 )(1) 

5. Voce alguma vez ja tentou se ma tar ? .......... ....... .......................... .. SIM NÀO 

(4)(1) 

6. No d ia-a-dia, voce faz alguma coisa que voce ache perigoso l 

arriscado ou que as pessoas critiquem achando perigoso l arriscado? ..... SIM NÀO 

(2)( 1 ) 

OBS: RS = Questoes 1 a 6 (ldeaçao e Comportamento Suicida) 

RS1 = Questoes 4 e 5 (Comportamento Suicida) 

OBS: Na aplicaçao do protocolo, apenas a folh~a de respostas era entregue ao 

adolescente se m o•valor dos· escores, que a completava se m a visao do er:ltrevistçitlor; as 

questé:'>es eram lidas pelo' 'entrevistador, e ao final, o•,adolescente colocava a folha de 

resposta em envelope numerado sem identificaçao. 



Anexo 4 

QEF c? Questionario de Expectativa de Futuro 

1. Quando tu eras pequeno, imaginavas o futuro de um certo modo. 

Hoje, tu imaginas de outro. A maneira como tu imaginas hoje o futuro é : 

a) pior que antes .......................... -.. ....... .. .................. ... ......... . (- 1 ) 
b) igual a antes ........................................................ .. .......... .... ( O ) 
c) melhor que an t es . .. . . . . . . . .. .. .. . . .. .. .. .. .. . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( + 1 ) 

2. Quanto aos teus planos para o futuro, tu tens: 

a) muitos . . . . . . . . . . .. .............. .. ....... .. . . . . . . . ... .. ......... .... .. ... . . . . . . . . . . . . .. . ( + 1 ) 
b) nao tenho ..................................................................... ........ ( - 1 ) 
c) poucos . . ... .. . . ....... .. ... .................. ...... .................. ........ .. .. ... .. . ( O ) 

3 . Amanha, provavelmente estaras te sentindo: 

a) mal .. ..... .. ..... .. ......... .. .......... .............. .. .... .. .... .. .. .... .. .. ... .. ..... .. ( - 1 ) 
b) mais ou menos .. ............ .... ........ ...... ............ ...... ........ ...... .... ( O ) 
c) bem .................................... ............ .. .................................... ( + 1 ) 

4. A tua vida tende a ser: 

a) ruim .. ....................... .......................... ............... !. ... ...... ... ..... . (- 1 ) 
b) boa. ..................................... .............. ................ ................... ( + 1 ) 
c) mais ou menos . . . . . . . . . . . . . .. ... .. . . .. .. . . .. .. . . . . . . . . . . .. .. . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . ( O ) 

5. Quando pensas no futuro, te sentes: 

a) com medo ............ ........................................................ ........ ( - 1 ) 
b) mais ou menos ................................................................. ... ( O ) 
c) bem ..... ............................... .............. ....... ............................. ( + 1 ) 

6. Quanto fazes planos, tens a impressao que eles: 

a) talvez va o acontecer . .. .. .. . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( O ) 
b) nao va o acontecer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . ( - 1 ) 
c) vao acontecer ............ .... ........................ .. ............................ ( + 1 ) 

7. Quanto pensas no futuro das pessoas que gostas, te sentes: 

a) bem ...... ................................................. ............. .................. ( + 1 ) 
b) mal ... ............. .. ..................................................................... (- 1 ) 
c) tanto faz .. . .. .... .. .. .. .. . .. .. .. .. .. ...... ......... .. .. .... .. ..... .. .. .. .. .. . . . .. .. .... ( O ) 

8. Tu ves o teu futuro com: 

a) otimismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( + 1 ) 
b) duvidas ........... .............................. ........ ............. ........... .. ..... ( o ) 
c) pessimismo .. .. ... ...... .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. ..... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. ... ( - 1 ) 

OBS: N a aplicaçao do protocolq, apenq~' a folha ,de respostas era entregue a o 

adolescente sem o valor dos escores, que a completava sem a visao do entrevistador; 

as quest6es er.am lidas pelo entrevistador, e ao final, o adolescente colocava a 

folha èle resposta em)envelope' hùmeracio se m identificaçao. 

A sequencia das respostas (+1, -1 e O} para cada questao foi aleatoria. 



Anexo 5 

NSE 9 Nivei Socio-Economico 

Quadro l - Situaçao Economica da Familia: 

FAIXA SALARIAL PONTOS 

Acima de 3S SM 10 
Entre 2S e 3S SM 7 

Entre 14 e 2S SM s 
Entre 6 e 14 SM 3 
Entre 2 e 6 SM 1 l 

Abaixo de 2 SM o 

Quadro Il- Numero de Membros da Familia: 

NUMERO DE MEMBROS DA FAMILIA PONTOS 

1 a 2 8 
3 a 4 s 
S a 7 3 

Acima de 7 . o 

Quadro 111 - Grau de lnstruçao dos Chefes: (Chete /mediato ou Pais) 

NiVEL PONTOS 

Superior Completo ( 3° Qrau ) 8 
Supenor Incompleto 7 

Colegial Completo ( 2° qrau ) 6 
Colegial Incompleto s 

Ginasial Completo ( 83 série ) 4 

Ginasial Incompleto ( 63 a 83
) 3 

Primario Completo ( sa série ) 2 
Primario Incompleto(< S3 série) 1 ' 
Analfabete ou Semi-Analfabete o 

- -

Quadro IV - Habitaçao: 

HABITAçAo PONTOS 

Casa Propria 4 a 8 ** 

Residéncia em Amortizacao 4 a 6 •• 

Casa Cedida por Beneficio 3 a S •• 

Casa Aluqada 2 a 6 •• 
Casa Cedida por Necessidade 2 

** Perguntar: 1) n° peças? - 2) alvenaria? - 3) telefone? 

_ ___..,. 

-~n 



Quadro V- Profissao dos Chefes: (mesmo Chete do Quadro 111) 

-- - · ·-· - ····--·-"'-/ 

NiVEL PONTOS 

Grande Industriai. Grande Comerciante. 10 
Grande Fazendeiro. Grande Empresario 

Profissionalliberal. Oficial. 7 
Funcionario de Nivei Superior 

Médio Industriai. Médio Comerciante. 5 
Médio Agricultor. Médio Empresario, Médio Funcionario 

Profissional Nivei Médio e/ou Técnico 

Funcionario ou Empregado Nivellnferior. Mestre Oficial, 3 
Pequeno Comerciante. Pequeno Agricultor (autonomo) 

Pequeno Funcionario ou Trabalhador. Operario. 2 

! 

Trabalhador Rural, Suboficial 

' 
Subempregado: Trabalhador Volante ou Ambulante o 

(rural e outros) 

SISTEMA DE PONTOS PARA CLASSIFICACAO SOCIO-ECONOMICA: 

Pontos NiVEL Pontos 
l 

0-5 Classe Baixa lnferior BI 

6- 11 Classe Baixa Superior BS -

12-20 Classe Média lnferior MI 

21-29 Classe Média M 

30 -38 Classe Média Superior MS 

39 ou > Classe Alta A 



Anexo 6 

MM c::> Mini Menta/ State (avaliaçao do Estado Menta/) 

1. ORIENTAçAO: 

• Qual o dia, més, ano, dia da semana, estaçao? .. ..................... ... 5 

• Qual a cidade, estado, pais, rua (hospital) , numero (andar) ? .... .. 5 

2. MEMORIA !MEDIATA: 

• Repetir: " pente, rua e azul ". Fazer repetir até a prender ............. 3 ( ) 

3. ATENçAO E CÀLCULO: 

• Subtraçao seriada de 7 a partir de 100. Um ponto para cada resposta correta até 5 

subtraç6es; suspender ap6s o 1° erro. (alternativa = repetir uma sequéncia de numeros se errar a 

1 a ou 23 subtraçao: [ 7 5 2 4 8 9 1 ] ) ....... ............ ... ....... .... ..... •...... ... . .. .. .. .. . .. 5 ( ) 

** (Atençao: série alternativa: 1 ponto l numero na sequéncia até o 5°) 

4. MEMORIA RECENTE: 

• Perguntar pelas tres "coisas" nomeadas no item 2 .. .................... 3 ( ) 

5. LINGUAGEM: 

• Nomear uma ca n eta e um rel6gio ... .. .. .. .. .. . .. . .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 2 

• Repetir: " ne m a qui, ne m ali, ne m la " .......................................... ' 1 

• Seguir o comando: "Pegue o papel com a mao D, dobre-o ao meio 

e coloque-o no eh a o" . .. . .. . .. . .. .. . . . .. . .. .. . . .. . .. .. .. .. . .. .. . .. . .. . .. . . . . .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. . .. . .. . 3 

• Leia e execute: Feche os olhos .......... ......................................... 1 

• Escreva uma frase .. . . . . . . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. ... . 1 

• Copie o desenho 

ESCORE TOTAL: 30 ( ..... ) 

OBS: Nivei de Consci€mcia: ( ) alerta 

( ) alerta com diminuiçao do nivei de atençao 

( ) sonolento . 

) coma 

-; 



Anexo 7 

Check-List para DM (DSM 111-R - DSM IV) 

EPISODIO DEPRESSIVO MAIOR 

C6digo para Diagnostico: 

1. ausente 

3. presente 

5. presente, mas pode ser devido a cutro diagnéstico ou condiçao 

7. luto ou "provisional diagnosis" 

9. incerto 

C6digo para Sitomas: 

1. ausente 

5. presente 

9. incerto 

C6digos para lnicio e LJ/tima Vez: 

1. nas ultimas 2 semanas 

2. de 2 semanas a menos de 1 mes 

3. de 1 mes a 6 meses 

4 . de 6 meses a menos de 1 ano 

5. menos de 1 ano ; nao sabe quando 

6. mais de 1 ano atras (pergunte a idade de inic/ult. vez = "Qual era a sua idade 

quando voce teve pela primeira/ultima vez ?") 

C6digos para Severidade: 

Perguntar severidade somente no caso de: ultima vez = 1 ou 2, ou seja, 

se o disturbio esteve presente no ultimo mes. 

Perguntar: "No ultimo més, voce foi incomodado por (X sintomas) a maior 

parte do tempo ?" 

SIM = codifique 1 
NÀO = codifique 2 



CHECKLIST DSM 111-R PARA DIAGNOSTICO DE DEPRESSAO MAIOR 

Sintomas: 
A. Pelo menos CINCO dos sintomas (A1 - A9) estao presentes, quase todos os dias, 

durante o periodo de DUAS SEMANAS e representam urna mudança do funcionamento 
prévio (tanto por um relato subjetivo ou observado por outros); pelo menos UM dos CINCO 
sintomas é tanto A1 ou A2. Nao codifique como 5 (presente) os sintomas que sao clara e 
exclus ivamente relacionados a urna condiçao fisica, a delirios ou aluci naçoes, humor 
incongruentes, incoerencia ou acentuado afrouxamento das associaç6es. 

[ Dizer sempre no fina/ de A 1 a A9 = " ... por 2 semanas." ] 

au pr in 

A1. humor deprimido (ou humor irritavel em crianças e adolescentes) na maior 

parte do dia . 00 00.00. 00 00 00 00 00 00 0000 00 00 .. 00 00 00 00.00. 00 00.00 ... 00 00 00.00. 00 ..... 00.00 .. 00 00.00 00 00 000000 00 .00. 00.00 .... 00.00 1 5 9 

A2. interesse ou prazer acentuadamente diminuidos em todas ou quase todas 

as atividades n a maior parte do dia 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .. 00 00 00 00 00 00 00 00 0000 .. 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .... 00 .. 1 5 9 

A3. significante perda ou ganho de peso quando sem dieta (por exemplo mais do 

que 5% do peso corpora l e m 1 m es), ou diminuiçao ou aumento do apetite 00 .... oo •• 000 1 

A4. insania ou hipersonia qua se todos os dias ... oOO 00 00. o. 00 00 ... o o o .. 00 00 00. o 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .00. 1 

AS. agitaçao ou lentificaçao psicomotora (observavel pelos outros, nao simplesmente 

sentimentos subjetivos de inquietaçao ou de estar ficando lento) oo •• oo •• oooooooooo o ooooo o oo ooo 1 

A6. fadiga ou perda de energia . 00 00 00 00 .. 00 00 00 00 00 00 .... 00 00 00 00 ... 00 00 00 .. 00 .. 00 00 00 00 0000 00 00 00 ........ .. 00 ... 1 

A7. sentimentos de desvalia ou de culpa excessiva ou inadequada (nao simplesmente 

auto-reprovaçao ou culpa por estar doente, pode ser delirante) ........... .......... 00 ...... 00 .. 1 

A8. diminuiçao da habilidade de pensar ou de se concentrar, ou indecisao .. 00.00 .... 00 00 . 1 

A9. pensamentos recorrentes de morte (nao somente meda de morrer), ideaçao 

suicida recorrente sem um plano especifico, tentativa de suicidio ou plano especifico 

para cometer suicidio 00 .. .. 00 ...... 000 .. .... 00 00.00 ............. 00 00 ................. 00 ............. 00 00 ...... o . . . .... o. 01 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

SE A1 E A2 AMBOS = 1, OU CINCO OU MAIS SINTOMAS (A1-A9) = 1, CODIFIQUE 1 

PARA DEPRESSAO E ENCERRE (COLOQUE 1 NO ITEM E). OUTROS VA PARA B. 

B. 1. um fa t or organico iniciou e manteve a perturbaçao ? ........ ... .. .... ...... 0 .... 00 ............ 1 5 

2. a perturbaçao é uma reaçao norma! a morte de uma pessoa amada (Iuta sem 

complicaçao) ? .... . 0 ..... ............. .. ....... .... ................... .......... ...... ................ .. 00 ...... ........ .... 1 5 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 



au pr in 

C. durante a perturbaçao houve delirios ou alucinaç6es por um periodo de pelo menos 

duas semanas na auséncìa de sintomas provenientes de humor (isto é, antes do 

desenvolvimento dos sintomas de humor ou ap6s eles terem remitido)? .. .......... ...... 1 5 9 

SE C= 5 CODIFIQUE 1 PARA DEPRESSÀO E ENCERRE (COLOQUE 1 NO ITEM E) 

SE C= 1 OU 9 VA PARA D. 

D. o disturbio foi superposto a esquizofrenia, disturbio esquizofreniforme. disturbio 

delirante ou disturbio psic6tico ou perturbaçao psic6tica nao especìficada em cutro 

locaf? ............................... ....... .................................................................................... . 1 

E. o sujeito preencheu os critérios para depressa o ? .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. ...... .. .. .... .. .. .. . 1 

Diagnostico: 

Critérios para 5 
q A1 ou A2 = 5 
q CINCO OU MAIS ITENS CODIFICADOS COM 5 EM A1-A9 
q 82 = 1 
q c= 1 

COMPLETOU CRITÉRIOS PARA 5? .. ............................................. .. 
(obs: Se SIM, entao passar para critérios para 3) 
( Se NAO, encerrar questionario) 

Critérios para 3 
q TODOS ACIMA MAIS 81 = 1 E D = 1 

COMPLETOU CRITÉRIOS PARA 3? ................................................ . 

(obs: Se SIM, entao passar para critérios para 7) 
( Se NÀO, encerrar questionario) 

Critérios para 7 
q TODOS COMO O 3 EXCETO POR 82 = 5 

(SI M) 

(SI M) 

Atencao: Os itens seguintes sao preenchidos em caso de critérios para 5 ou l e 3. 

INiCIO: .......... .. .......... ......... ................. ..... . 
IDADE DE INiCIO: ................................... .. 

ÙL TIMA VEZ: .................................. ...... ... 1 
IDADE DA ULTIMA VEZ: .......................... _ 
SEVERIDADE: .......................................... 1 

1 2 
anos 

2 3 
anos 
2 

3 4 5 

4 5 6 

5 9 

5 9 

(NAO) 

(NÀO) 

6 



Anexo 8 

Termo de Consentimento lnformado 

Porto Al egre, ..... de .... ..... ... ..... ... de 199 ... . 

Fazemos parte de uma equipe de médicos e academicos da Faculdade de Medicina da 

Universidade Federai do Rio Grande do Sul (UFRGS) e do Hospital de Clinicas de Porto Alegre (HCPA) e 

estudamos padroes de comportamento na adolescencia. Gostariamos de explicar a voce sobre um trabalho 

de pesquisa que estamos realizando neste Hospital de Pronto Socorro (HPS) e saber se voce. juntamente 

com autorizaçao de seus pais ou responsavel, concordara em participar. 

Sabemos que o motivo que o trouxe aqui no HPS significa um momento de angustia na 

sua vida, pois nossa equipe vem estudando casos de jovens com tentativas de suicidio como 

voce e tem constatado a importancia de compreender melhor que fatores contribuem para um 

adolescente pensar em se matar. Também nos preocupa o fato de, neste momento, voce estar 

sentindo-se mal e talvez com dificuldades ou constrangimentos para conversar; entretanto, seu 

depoimento neste momento dificil é muito valioso para a descriçao dos sentimentos que passam 

pela sua cabeça e deste modo, aprendendo mais sobre essa experiencia tao dìficil , poderemos 

auxiliar melhor jovens como voce. Neste caso, gostari~mos de esclarecer que todas as 

informaçoes que voce nos der sao de car;iter sigiloso, nao sendo divulgados seu nome ou 

qualquer informaçao de ordem pessoal. Do mesmo modo, voce nao tem nenhuma 

obrigaçao de participar desta pesquisa. Participando ou nao deste estudo, voce estara 

recebendo tratamento comprovadamente bom para voce. Nossa pesquisa nao interfere em 

seu tratamento no HPS, ocorrendo apenas ap6s a equipe médica que esta /he atendendo 

terminar seu atendimento: esta participaçao deve ocorrer apenas se voce concordar, 

sendo vo/untaria e sigilosa. 

Nossa pesquisa consiste em uma entrevista com uma série de perguntas sobre seus sentimentos 

atuais. passados e futuros, assim como alguns teste de memoria. Também precisamos perguntar-lhe sobre 

pensamentos a respeito de morte, se ocorreram outras vezes ou junto com outros sentimentos. 

Se voce concorda em participar desta pesquisa, precisamos que vocé assine este documento, que 

chamamos de "Termo de Consentimento lnformado". Do mesmo modo. é necessario que seus pais leiam 

este documento e também o assinem: apenas com a sua concordtmcia e de seus pais (ou responsavel 

legai) poderemos realizar esta pesquisa. Nao deixe de tirar qualquer duvida sobre esta pesquisa ou sobre 

este documento com nossos pesquisadores no caso de nao ter entendido alguma palavra ou frase. 

Este estudo sera realizado sob supervisao do Dr. Ricardo Becker Feij6, professar da Faculdade de Medicina 

da UFRGS e do Hospital de Clinicas de Porto Alegre. Endereço para contato: 

Av. Ramiro Barcelos, 2350 sala 1035- fone: 316.82.43 

Paciente: ... .. ........ .. ..... .. .. ... .. .. ... ... ...... ......... .. ... ... ... ... .. . Assin.: ..... ......... .. ..... .. ........ ......... ... . 

Respons.: ... ............... ... .. ...... ... ............. .. ....... ... ..... .... .. Assin.: ... ..... ... .... .... ... ... ............... ... . 

(grau d~ parentesco: ... ........ ......... ... .. .. . ) 

Pesquisador: ... .. ..... ..... ..... .... ... .... ...... .. ... ... ......... .. .. ...... . Assin. : .... .. ......... .......... ..... ..... ..... .. . . 


