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RESUMO 

A tentativa de suicídio é o fator de risco mais importante para a ocorrência de suicídio 

consumado. Tem sido apontada uma forte relação entre transtornos mentais e tentativa de 

suicídio. Estudos têm investigado os fatores associados à tentativa de suicídio na população em 

geral, no entanto ainda há uma carência de estudos que avaliem estas relações em usuários de 

serviços de saúde mental. O objetivo deste estudo foi investigar a prevalência de tentativas de 

suicídio, entre os usuários do CAPS da cidade de São João del-Rei, Minas Gerais (MG) e seus 

fatores associados, sociodemográficos e clínicos. Trata-se de uma Pesquisa de Coorte 

Retrospectiva, do tipo correlacional, realizada a partir de dados de 808 prontuários do CAPS. 

Os prontuários foram selecionados por meio da técnica de amostragem probabilística 

estratificada, no período de 2004 a março de 2021. Fizeram parte deste estudo 808 prontuários 

de pacientes. Como instrumento de medida, foi utilizado um questionário clínico e 

sociodemográfico, construído para esta pesquisa. Os resultados mostraram que a tentativa de 

suicídio foi registrada em 35,50% dos usuários e a ideação suicida esteve presente em 48,10% 

dos prontuários. O método mais frequente de tentativas de suicídio foi a autointoxicação 

(38,68%). Nas análises de Qui-quadrado, as seguintes variáveis estavam significativamente 

relacionadas com a tentativa de suicido: a categoria de diagnósticos de Transtornos Afetivos 

(F30-39), sexo feminino, ter menos idade na amostra (idade média da amostra 34,42), estado 

civil casado ou vivendo com companheiro, se vive com a família secundária, se tem 

escolaridade maior do que oito anos de estudo e se o indivíduo trabalha. A análise de regressão 

logística indicou quatro fatores preditores da tentativa de suicídio: a categoria de diagnósticos 

de Transtornos Afetivos, estado civil, sexo e idade. A categoria de Transtornos Afetivos foi o 

fator preditor mais importante, pacientes nesta categoria tendo 2,7 vezes mais chances de 

tentativas suicídio do que os demais; os que possuíam companheiro tiveram uma chance 

67,30% maior de tentar suicídio do que os solteiros; as mulheres tiveram 48,80% mais chance 

de tentar suicídio do que os homens e a cada aumento de um ano na idade do indivíduo, as 

chances de tentar suicídio reduziam em 4,70%. Esta pesquisa pode ser considerada como um 

avanço na área, tendo em vista a carência de estudos publicados nesta temática, com esta 

população-alvo. Estudos futuros deverão estender estas análises em maior número de serviços 

de saúde mental do país.  

Palavras-chave: Suicídio; Saúde Mental; Transtornos mentais; Tentativa de suicídio; Serviços 

de Saúde mental. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

The suicide attempt is the most important risk factor for the occurrence of suicide. There is a 

relation between mental disorders and suicide attempt. Studies have investigated the factors 

associated with suicide attempt in the general population, however there is a lack of studies 

assessing this subject in consumers of mental health services. The aim of this study was to 

investigate the prevalence of suicide attempts among users of a Center of Psychosocial Care in 

the city of São João del-Rei, Minas Gerais, and their associated factors, sociodemographic and 

clinical. This is a Retrospective Cohort Survey and correlational type research, based on data 

from the service records of 808 patients. The records were selected according to a stratified and 

systematic sampling technique, during the period between 2004 and march de 2021. A 

sociodemographic and clinical questionnaire, built specifically for this research was used to 

collect data. The results showed that suicide attempt occurred in 35,50% of the medical records 

and suicidal ideation was present in 48,10% of them. The most frequent means of suicide 

attempt was self intoxication (38,68%).  In the Chi-square analyses, the following variables were 

significantly related to the attempted suicide: Affective Disorders diagnostics (F30-39), being 

female, having lower age in the sample (mean sample age 34,42), being married, or living with 

a partner, living with a secondary family, having more than eight years of study and having a 

job. Logistic regression analysis indicated four predictor factors of suicide attempt: Affective 

Disorders diagnosis, marital status, sex and age. Patients with Affective disorders were 2,7 more 

likely to attempt suicide than others; women were 48,80% more likely to attempt suicide than 

men; those living with a partner had a 67,30% greater chance of attempting suicide than singles; 

and at every one-year increase in the individual's age, the chances of attempting suicide reduced 

by 4,70%. This research can be considered as an advance in the area, considering the lack of 

published studies on this subject with this target population. Future studies should extend these 

analyzes. 

 

 

 Key Words: suicide attempt; suicide; mental disorders; suicide, attempted; mental health 

services. 
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INTRODUÇÃO 

 

O suicídio é um grave problema de saúde coletiva e uma prioridade de prevenção na 

área de saúde mental, que deve ser contemplada pelas políticas públicas de saúde. Trata-se de 

um fenômeno complexo, que ocorre em todas as regiões do mundo e é cometido por pessoas 

de todas as classes econômicas, religiões, faixas etárias, escolaridade, raça, cultura e sexo 

(Organização Mundial da Saúde [OMS], 2014; OMS, 2017).  

De acordo com a OMS (2021), apesar de evitável, em 2019, o suicídio foi a causa de 

morte de cerca de 703.000 pessoas em algum lugar no mundo, o que representa mais de uma a 

cada 100 mortes, sendo que 77% dos casos de autoextermínio ocorrem em países de baixa e 

média renda, onde vive a maioria da população mundial. Essa situação mantém o suicídio entre 

as principais causas de morte no mundo todo. 

Em 2014, segundo a OMS, o suicídio foi causa de morte de uma pessoa a cada 40 

segundos, em algum lugar do mundo e a cada 3 segundos uma pessoa tentava suicídio (OMS, 

2014). No ano de 2002, cerca de 1 milhão de pessoas morreram, no mundo, em decorrência do 

suicídio e entre 10 a 20 milhões de pessoas tentaram suicidar (OMS, 2002). No ano de 2012, 

esse fenômeno levou ao óbito 804.000 pessoas, representando um total global de 11,4 por 

100.000 habitantes (15,0 para homens e 8,0 para as mulheres) e tornou-se, naquele ano, a 15ª 

causa de falecimento, sendo responsável por 1,40% de todas as mortes do mundo (OMS, 2014). 

Em 2016, o suicídio foi responsável por cerca de 793.000 mortes no mundo e a taxa global de 

suicídio, padronizada nesse ano, foi estimada em 10,5 por 100.000 habitantes (OMS, 2017).  

A OMS entende que o suicídio não pode ser ignorado e cada morte deve ser considerada 

uma tragédia. Após muitos meses de pandemia, a atenção à prevenção do suicídio se torna ainda 

mais importante, uma vez que os fatores de risco para o suicídio como, por exemplo, a perda 

de emprego, estresse financeiro e isolamento social, estão ainda muito presentes (Organização 

Pan-Americana da Saúde, OPAS/OMS, 2021).  

O suicídio é a quarta principal causa de óbito entre jovens com idade entre 15 e 29 anos, 

para ambos os sexos, depois de acidentes de trânsito, tuberculose e violência interpessoal. A 

maioria dos adolescentes que morreram por suicídio (88%) eram de países de baixa e média 

renda, onde quase 90% dos adolescentes do mundo vivem (OMS, 2021).  

Mais da metade dos suicídios globais (58%) ocorreram antes da idade de 50 anos (OMS, 

2021). Nos países ricos, o suicídio é a principal causa de morte de homens na faixa de 40 a 49 

anos e, na faixa de 50 a 59 anos, está entre as cinco principais causas de morte. Entre mulheres, 
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na faixa de 40 a 49 anos, nos países de alta renda, as mortes por suicídio só perdem para o 

câncer de mama, sendo a principal causa de morte entre mulheres de 30 a 39 anos. Para cada 

caso consumado, há muitas pessoas que tentaram o suicídio (uma proporção de 25 para 1), 

sendo, portanto, a tentativa prévia o fator de risco mais importante para a ocorrência de suicídio 

na população em geral (OPAS/OMS, 2016; Dukolpil, 2013; Van Orden et al., 2010). 

Um termo encontrado, frequentemente, na literatura é o conceito de “comportamento 

relacionado ao suicídio”, que inclui ideias / pensamentos, comunicações e ações. Esses 

comportamentos podem variar em termos da presença ou ausência de intenção de morrer e da 

presença ou ausência de lesão física sustentada. É um conceito difícil de entender teoricamente, 

já que apenas um pequeno subconjunto daqueles que têm pensamento suicida tentarão de fato 

morrer, e menos ainda, morrerão por suicídio (Van Orden et al., 2010). 

A inclusão da saúde mental na Agenda de Desenvolvimento Sustentável (ADS), que 

foi adotada na Assembleia Geral das Nações Unidas (AGNU), em setembro de 2015, está 

agregando mais importância na garantia de vidas saudáveis e promoção do bem-estar para 

todos, em todas as idades. A taxa de suicídio é um dos seus indicadores e a implementação 

de estratégias de promoção e prevenção em saúde mental, inclui a prevenção do suicídio e 

lesões autoprovocadas (OMS, 2017). 

Segundo a OMS (2017), 63% de todos os seus Estados-Membros têm, pelo menos, dois 

programas nacionais multissetoriais de promoção e prevenção da saúde mental em 

funcionamento. Dos quase 350 programas em funcionamento, 40% visavam melhorar a 

educação em saúde mental ou combater o estigma e 12% visavam à prevenção do suicídio. Uma 

prevenção eficaz requer uma detecção dos fatores de risco modificáveis (OMS, 2017). O Brasil 

tem ratificado esse compromisso, com a publicação da Portaria n° 1.876 de 14 de agosto de 

2006, que instituiu as Diretrizes Nacionais para a Prevenção do suicídio, estabelecendo ações e 

responsabilidades na prevenção do suicídio (Brasil, 2017c). 

O Plano de Ação de Saúde Mental 2013-2020 da Organização das Nações Unidas 

(ONU), prevê uma redução de 10% na taxa de suicídio nos países, até 2020. Os objetivos dessa 

ação incluem a saúde mental, com um indicador para reduzir a mortalidade por suicídio em um 

terço da população mundial, até 2030 (OMS, 2017).   

Segundo a Organização OPAS (OMS, 2021), entre 2000 e 2019, as taxas mundiais de 

suicídio diminuíram 36%, entretanto, nas Américas, as taxas aumentaram 17% no mesmo 

período. Alguns países colocaram a prevenção do suicídio no topo de suas agendas, no entanto, 

muitos permanecem não comprometidos. Atualmente, apenas 38 países possuem uma estratégia 
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nacional de prevenção do suicídio e para apoiar os países em seus esforços, a OMS lançou a 

live Life para a prevenção do suicídio, com as seguintes quatro estratégias de abordagem: limitar 

o acesso aos métodos de suicídio; educar a mídia sobre a cobertura responsável do suicídio; 

promover habilidades socioemocionais para adolescentes e a identificação precoce, avaliação, 

gestão e acompanhamento de qualquer pessoa afetada por pensamentos ou comportamentos 

suicidas. 

O Ministério da Saúde do Brasil (MS), em resposta a esse plano de ação mundial em 

saúde mental e ao setembro amarelo, mês mundial de prevenção contra o autoextermínio, 

divulgou o primeiro Boletim Epidemiológico de Tentativas e Óbitos por Suicídio no Brasil. 

Entre os anos de 2011 e 2016, foram registradas 62.804 mortes por esse agravo, sendo que a 

maioria (62%) se deu por enforcamento. Os homens corresponderam a 79% do total dos 

óbitos registrados. Solteiros, viúvos e divorciados foram os que mais morreram (60,4%) 

(Brasil, 2017a).  

 Comparando-se raça/cor, o suicídio é mais recorrente na população indígena, sendo 

quase três vezes maior (15,2%) do que entre brancos (5,9%) e negros (4,7%). No ano de 2014, 

a taxa de suicídio nesta população foi de 21,8% por 100 mil indígenas, uma incidência quatro 

vezes maior do que na população em geral (Brasil, 2017a).  

Um alerta importante referente a esse fenômeno foi a alta taxa de autoextermínio entre 

idosos com mais de 70 anos. Nessa faixa etária, foi registrada, nos últimos seis anos, a média 

de 8,9 mortes por 100 mil habitantes, enquanto a média nacional é de 5,5 por 100 mil. O risco 

do homem, a partir dos 70 anos, de suicidar é seis vezes maior do que o risco da mulher nessa 

mesma faixa etária. Desconsiderando a faixa etária, a mortalidade, por suicídio entre homens 

é 3,6 vezes maior do que entre as mulheres. Em contrapartida, as tentativas de suicídio entre 

as mulheres são 2,2 vezes mais frequentes, se comparadas aos homens (Brasil, 2017b). 

Além da perda humana, o suicídio gera altos custos para a sociedade. Segundo Fraga, 

Massuquetti e Godoy (2016), no Brasil, o valor médio anual estimado desse custo é de R$ 163 

mil por pessoa. Esse valor se aproxima dos encontrados para vítimas de homicídios e acidentes 

de trânsito que chegam, respectivamente, a R$ 189,5 mil e R$ 172 mil por ano. 

Muito se fala, atualmente, sobre prevenção desse agravo. Redes de apoio e campanhas 

são criadas e expandidas no mundo todo para aumentar o entendimento sobre o comportamento 

suicida e, a partir dessa compreensão, promover a prevenção desse fenômeno. No Brasil, 

encontra-se a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) do Sistema Único de Saúde (SUS), criada 

pela Portaria nº 3.088, de 23 de dezembro de 2011, que tem como objetivo prestar assistência 
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às pessoas com necessidades de tratamento em Saúde Mental (Brasil, 2011a). Quanto às 

iniciativas de prevenção ao suicídio, destaca-se o “Setembro Amarelo”, uma campanha 

nacional que tem como meta diminuir as mortes por suicídio em 10% até 2020 (Brasil, 2017b). 

Outra iniciativa é o “Centro de Valorização da Vida” (CVV), um serviço de conversa via 

telefone, e-mail, chat e voip, que funciona 24 horas, todos os dias, com o objetivo de prevenir 

o suicídio, oferecendo apoio emocional e atendendo, voluntária e gratuitamente, todas as 

pessoas que necessitam (Brasil, s/d). No ano de 2019, o Ministério da Mulher, da Família e dos 

Direitos Humanos, criou o “Projeto Acolha a Vida”, uma campanha nacional de prevenção ao 

suicídio e à automutilação de crianças, adolescentes e jovens, além da Lei Nº 13.819, de 26 de 

abril de 2019, instituindo a Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio, a 

ser implementada pela União em conjunto com os Estados, Distrito Federal e Municípios 

(Brasil, 2019a). 

O alto índice de pessoas que tentam e cometem suicídio representa grande problema a 

ser enfrentado pela Saúde Coletiva, caracterizando uma população em situação de risco, no que 

se refere às condições de sobrevivência. Teng e Pampanelli (2015) apontaram que o diagnóstico 

de transtorno psiquiátrico está presente na maioria dos pacientes que cometem suicídio, 

principalmente depressão unipolar, transtorno afetivo bipolar, transtorno por uso de drogas e as 

esquizofrenias. A OMS (2014) informou que os transtornos mentais estão presentes em 90% 

dos casos de morte por suicídio nos países de alta renda e, entre pessoas sem diagnóstico 

preciso, 10% apresentam sintomas psiquiátricos semelhantes ao das pessoas que morrem por 

suicídio. 

Para identificar pesquisas publicadas sobre essa temática, foi realizada uma busca nas 

bases de dados, nos indicadores Portal de Periódicos, Medline/Pubmed, e Google Scholar, 

utilizando-se dos seguintes descritores: suicídio, saúde mental, transtornos mentais, tentativa 

de suicídio, serviços de saúde mental, suicide, mental health, mental disorders e attempted, mas 

não foi delimitado período. Foram encontrados apenas nove estudos relacionados a essa 

temática. Dentre eles, dois investigaram os fatores associados ao suicídio em usuários de álcool 

e outras drogas (López-Goñi, Fernández-Montalvo, Arteaga, Haro, 2019 e Rodríguez-Cintas et 

al., 2018) e outros sete estudos, entre brasileiros e internacionais, avaliaram pacientes 

psiquiátricos atendidos em ambulatórios de saúde mental e Centros de Atenção Psicossocial 

(CAPS), (Borba et al., 2020; Botti et al., 2018a; Botti et al., 2018b; Botti et al., 2019; Brown, 

Beck, Steer, Grisham, 2000; Vidal, Gontijo e Lima, 2013 e Oliveira et al., 2013).  
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O problema de pesquisa identificado, na literatura consultada, foi a carência de estudos 

que investiguem a prevalência de tentativa de suicídio e de suicídio consumado, entre os 

usuários de CAPS. As questões de pesquisa a serem investigadas, no presente trabalho, são: 

qual é a prevalência e quais são os fatores associados à tentativa de suicídio, nos usuários do 

CAPS, na cidade de São João del-Rei, Minas Gerais. 
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REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Será apresentado, inicialmente, o fenômeno do suicídio no Brasil e no mundo, bem 

como suas consequências para a família e a sociedade. Em seguida, será abordado o 

autoextermínio nos transtornos mentais. Posteriormente, será discutida a desinstitucionalização 

psiquiátrica no mundo e no Brasil, seguida de uma revisão sobre os serviços de saúde mental 

no Brasil, contexto do atual trabalho. Por último, serão descritas as pesquisas encontradas na 

literatura sobre pacientes com comportamento suicida nos serviços públicos, ambulatoriais, de 

saúde mental. 

 

O fenômeno do suicídio  

A palavra suicídio deriva da expressão latina “sui caedere” que significa “matar-se” e 

foi utilizada pela primeira vez em 1734, por René Desfontaines (ABC da saúde, s/d). Na língua 

portuguesa, suicídio pode ser definido como o ato deliberado de retirar a própria vida, 

utilizando-se de meios que se acredita serem letais, segundo a Associação Brasileira de 

Psiquiatria (ABP) (ABP, 2014). O suicídio, segundo Durkheim (1897), é um ato de desespero 

de um homem que deixou de querer viver. Essa renúncia à vida acontece de maneira consciente, 

pois a vítima, no momento de agir, conhece as consequências do seu ato. Portanto, considera-

se suicídio todo caso de morte que resulta direta ou indiretamente de um ato, voluntário ou 

involuntário, realizado pela própria pessoa e que ela sabia que a consequência seria a morte. 

Abreu (2020) tem um entendimento do suicídio diferente do de Durkheim, pois ele considera 

que, no caso dos pacientes que apresentam quadros psicóticos agudos, fora do juízo perfeito, 

com registro do uso de drogas e com presença de alucinógenos, os comportamentos de risco 

não serão considerados um ato de suicídio. 

 A OMS (2014) estima que, como o suicídio é ilegal em alguns países, é muito provável 

que ele seja sub-relatado. Mesmo em países com bom registro de dados, acredita-se que ele seja 

subnotificado, uma vez que o autoextermínio, de modo geral, é frequentemente e erroneamente 

classificado como acidente ou outra causa de morte, além de envolver um procedimento 

complicado de registro, que inclui várias autoridades diferentes e aplicação da lei.  

 No Sistema de Informações de Mortalidade (SIM) do Departamento de Informática do 

Sistema Único de Saúde (DATASUS), o suicídio é classificado, segundo Classificação 

Internacional de Doença (CID 10), dentro do grupo Capítulo XX: Causas Externas, grupo: 

Lesões Autoprovocadas Intencionalmente, que vai da categoria X60 a X84 (Brasil, 2017a). 
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Segundo Botega (2015), o suicídio está inserido junto aos acidentes de trânsito, homicídios, 

guerras, conflitos civis e os eventos de intenção indeterminada. Dessa forma, o questionamento 

se a morte foi um suicídio, um homicídio ou um acidente é um complicador para mortes 

violentas de um modo geral e, portanto, um problema enfrentado quando interpretamos e 

comparamos os índices de suicídio. 

A ABP (2014) destaca que o suicídio é um fenômeno complexo devido a seus 

determinantes multifatoriais. Ele está presente em todas as culturas e ao longo de toda a história 

da humanidade, resultando de uma interação entre fatores psicológicos e biológicos, incluindo 

genética, cultura, ambiente e o social. O suicídio é a consequência final de um processo, o 

desfecho de uma série de fatores que se acumulam na história do indivíduo, não podendo ser 

simplificado ou confundido com acontecimentos pontuais da sua vida. 

De acordo com a OMS (2019), o suicídio é um sério problema de saúde pública global. 

Está entre as vinte principais causas de morte em todo o mundo, sendo mais letal do que a 

malária, câncer de mama, guerra ou homicídio. A redução da mortalidade por suicídio foi 

priorizada pela OMS como uma meta global e incluída como um indicador nos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas no Programa Geral de Trabalho para o 

período de 2019-2023 e no Plano de Ação de Saúde Mental 2013-2030. 

Apesar do aumento nas pesquisas sobre essa temática, o tabu e o estigma sobre o suicídio 

levam as pessoas, muitas vezes, a não pedir ajuda e, quando o fazem, os serviços de saúde não 

estão preparados para fornecê-la de forma eficaz. Outra questão importante é a relação entre 

suicídio e transtornos mentais, incapacitando a pessoa a buscar amparo (OMS, 2014).  

Dukolpil (2013) aponta que, desde o ano de 1999, o número de americanos que 

cometeram suicídio aumentou gradativamente, tornando o suicídio a maior causa incontrolável 

de morte do país. Em grande parte do mundo, o agravo está entre as únicas grandes ameaças a 

ficar, significativamente, pior neste século do que no último. Em um tempo definido por maior 

progresso social e inovações surpreendentes, nunca houve tanta sobrecarga pela tristeza e 

autoagressão. 

Apesar de o autoextermínio ser, nos países desenvolvidos, um sério problema de saúde 

pública, é nas populações marginalizadas e excluídas que ele é altamente prevalente. Nos países 

de baixa e média renda, ocorre a maioria dos suicídios, estimados em 75% dos casos. Isso se 

deve ao fato de que, nessas regiões, normalmente, as intervenções de prevenção são ineficientes 

e faltam recursos e serviços que, quando existem, são frequentemente limitados, dificultando a 

identificação precoce, tratamento e apoio de pessoas em necessidade (OMS, 2012).  
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A fim de identificar grupos específicos em risco para suicídio, é importante que os países 

usem taxas diferenciadas por sexo, idade e método. Isso fornece informações essenciais para 

compreender o escopo do problema, para que intervenções possam ser adaptadas para atender 

às necessidades de populações específicas, e para se ajustar às tendências. Uma resposta 

abrangente e coordenada para a prevenção do suicídio e tentativa de suicídio, é fundamental 

para garantir que essa tragédia não custe mais vidas e afete muitos milhões de pessoas, com a 

perda de entes queridos (OMS, 2019). 

Nos países mais ricos, três vezes mais homens morrem por suicídio do que as mulheres, 

mas em países de baixa e média renda a relação homem-mulher é muito menor, sendo 1,5 

mortes de homens para cada morte de mulheres. Com relação à idade, taxas de suicídio são 

maiores em pessoas com 70 anos ou mais, porém tem crescido substancialmente entre jovens 

de 15 a 29 anos, tornando-se a segunda causa de morte nessa faixa etária no mundo (OMS, 

2014). No Brasil, a mortalidade, por suicídio, entre homens é 3,6 vezes maior do que entre as 

mulheres (Brasil, 2017b).  

Entre os anos de 2006 e 2015, houve um aumento significativo no número de suicídios 

no Brasil. Entre os adolescentes, que vivem nas das grandes cidades, notou-se um aumento de 

24% nas taxas de suicídio. Essa situação pode estar relacionada à depressão ou circunstâncias 

que envolvam perda, seja de parentes, emprego ou relacionamentos (Brasil, 2020).  

No período de 2011 a 2018, 45,4% das notificações de violência autoprovocadas 

ocorreram na faixa etária de 15 a 29 anos, sendo 67,3% entre as mulheres e 32,7% entre os 

homens. Entre os casos notificados, 34,0% puderam ser classificados como tentativas de 

suicídio. No ano de 2018, observou-se um aumento da proporção de registros de tentativas de 

suicídio, em relação ao total de lesões autoprovocadas, se comparado a 2011, passando de 

18,3% para 39,9% dos casos. Os estados de São Paulo, Minas Gerais e Paraná foram os que 

mais notificaram e os estados de Sergipe e Amapá foram os que menos notificaram casos de 

violência autoprovocada em jovens de 15 a 29 anos (Brasil, 2019b).  

No Brasil, o suicídio é a quarta maior causa de morte entre pessoas de 15 a 29 anos e a 

terceira maior causa de morte entre homens de 15 a 29 anos, com 9 mortes por 100 mil 

habitantes perdendo, somente, para agressões (110,6) e acidentes de transportes (41,3). Quanto 

às mulheres, nessa mesma faixa etária, o suicídio corresponde a oitava maior causa de morte 

no país, com 2,4 mortes por 100 mil mulheres, ficando atrás da gravidez (parto puerpério) com 

8 por 100 mil mulheres; acidente de transporte (7,4) e agressões, com 7 casos por 100 mil 

habitantes (Brasil, 2017a). Comparando os anos de 2011 e 2017, houve um aumento de 10% 
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na taxa de morte por suicídio na população de 15 a 29 anos, majoritariamente no sexo 

masculino, com taxa de 79% (Brasil, 2019b).  

O perfil dos jovens brasileiros, de 15 a 29 anos, com notificação de violência 

autoprovocada, mostra uma população predominantemente branca (47,5%), com ensino médio 

incompleto ou completo (33,7%), sendo que 19,5% dos casos apresentaram alguma deficiência/ 

transtorno, e a maioria residia na zona urbana (89,4%) e nas regiões Sudeste (48,8%) e Sul 

(24,6%) do país. Foram observadas elevadas proporções de variáveis ignoradas, chegando a 

37,2% para a escolaridade, 22,0% para deficiência/transtorno e 11,7% para raça/cor da pele. 

Em se tratando do local de ocorrência, a residência foi o local mais frequente (79,6%), sendo 

maior em mulheres (83,0%) do que em homens (72,6%), seguido da via pública (6,3%), este 

último local sendo bem mais frequente entre homens (10,0%) do que entre mulheres (4,5%). O 

envenenamento foi o meio de agressão mais frequente, correspondendo a 50,4%, seguido pelos 

objetos perfurocortantes (17,8%). Observou-se que, entre os homens, há maiores proporções de 

violências autoprovocadas com meios de maior potencial letal, como enforcamento e armas de 

fogo, sendo que 13,0% das autoagressões foram realizadas através de enforcamento e 4,2% por 

meio de armas de fogo. No sexo feminino, foram observadas as taxas de 4,7% e 0,7%, para 

estes dois últimos meios, respectivamente (Brasil, 2019b). 

Dados da Pirâmide Populacional Mundial, (2017), referentes ao período de 1950 a 2010, 

mostraram que, no Brasil, a mortalidade por suicídio é de 6,3 por 100 mil habitantes. Segundo 

a ABP (2014), todos os anos, são registrados cerca de 100 mil suicídios no Brasil. No ano de 

2012, de acordo com a OMS (2014), no Brasil, o suicídio foi causa de morte de 11.821 pessoas, 

o que representa, em média, 32 mortes por dia, sendo que destes, 2.623 eram mulheres e 9.198 

homens. Estes dados representam uma média de 6,0 mortes por 100 mil habitantes, (2,6 para 

mulheres e 9,4 para homens).  

No Brasil, houve um aumento das taxas de mortalidade, por suicídio, por 100 mil 

habitantes. No ano de 2011, ocorreram 10.490 mortes por suicídio (5,3%); em 2012, foram 

11.017 (5,5%), uma diferença de 804 mortes, se comparado aos dados da OMS (2014) para o 

mesmo ano, citado acima. Em 2013, foram registradas 11.186 (5,6%) mortes; em 2014, foram 

11.220 (5,5%) e o ano de 2015 registrou 11.736 (5,7%) mortes por suicídio no país. A região 

sul concentrou 23% das mortes de suicídio, entre os anos de 2010 e 2015, sendo que a região 

possui 14% da população total do país. A região sudeste apresentou 38% das mortes por 

suicídio, sendo que esta região possui 42% da população total (Brasil, 2017b). 



23 
 

Quanto à relação de óbitos por suicídio, entre os anos de 2011 e 2015, considerando a 

situação conjugal, observou-se maior taxa entre solteiros, viúvos ou divorciados (60,4%) e, 

entre os casados, a taxa foi de 31,5%. Nesses mesmos períodos, o meio de suicídio mais comum 

foi o enforcamento com 66,1% entre os homens e 47,0% entre as mulheres, seguido da 

intoxicação exógena com 13,9% entre os homens e 31,2% entre as mulheres e armas de fogo, 

10,0% entre homens e 4,0% entre as mulheres. Os outros meios de suicídio somaram 10,0 % 

entre homens e 17,9% entre as mulheres (Brasil, 2017a e Brasil, 2017b). 

Quando os dados são calculados por idade, a OMS (2014) mostrou que, para 100 mil 

habitantes, no Brasil, no ano de 2012, morreram por suicídio 0,4 crianças entre 5 a 14 anos de 

idade (0,3 meninas e 0,4 meninos). Entre 15 e 29 anos, ocorreram 6,7 mortes (2,6 do sexo 

feminino e 10,7 do sexo masculino). Entre pessoas de 30 a 49 anos, foram observadas 8,4 

mortes (3,7 mulheres e 13,3 homens). Na faixa etária entre 50 a 69 anos, ocorreram 8,0 mortes 

(3,8 mulheres e 12,7 homens). Entre os maiores de 79 anos, ocorreram 9,8 mortes (3,3 mulheres 

e 18,5 homens).  

A OMS (2012) apontou que, calculado em DALY (Disability Adjusted Lost Years), o 

suicídio foi responsável por 1,4% da carga global de doenças, ocupando o décimo nono lugar 

em uma lista encabeçada por doenças cardíacas (6%), infecções respiratórias (5,4%) e acidente 

vascular cerebral (5,2%). A depressão aparece em nono lugar (2,8%).   

Segundo Fraga, Massuquetti e Godoy (2016), no Brasil, o valor médio anual estimado 

do custo com morte por suicídio é de R$ 163 mil por pessoa. Esse valor se aproxima dos 

encontrados para vítimas de homicídios e acidentes de trânsito que chegam, respectivamente, a 

R$ 189,5 mil e R$ 172 mil por ano.  

Cada suicídio é uma tragédia pessoal que, inesperada e prematuramente, tira a vida de 

um indivíduo e tem um efeito contínuo, resultando em uma enorme carga econômica, social e 

psicológica para a pessoa, famílias, comunidades e países (OMS, 2014). Para cada morte por 

suicídio existem, pelo menos, cinco ou seis pessoas próximas ao falecido, cujas vidas são 

profundamente afetadas, seja por consequências emocionais, sociais ou econômicas, são os 

chamados “sobreviventes” (D’Oliveira & Botega, 2006).  

O principal e mais importante fator de risco para a ocorrência do suicídio na população 

global é a tentativa prévia, que se apresenta a partir de um processo gradual de crise 

(OPAS/OMS, 2016; Dukolpil, 2013; Van Orden et al., 2010). As notificações para tentativa de 

suicídio devem ser realizadas em caráter imediato, em até 24 horas, desde a Portaria MS nº 

1.271/2014, com vistas a agilizar o atendimento da pessoa e garantir atenção integral à saúde 
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das vítimas (Brasil, 2019b). Uma intervenção adequada e precoce, envolvendo a pessoa e o 

conjunto de suas relações sociais, é uma das estratégias de prevenção desse agravo. Tem sido 

observado que a existência de CAPS, no município, reduz em 14% o risco de suicídio (Brasil, 

2017c).  

Segundo a OMS (2014), pesquisas mundiais em saúde mental avaliaram, entre os anos 

2001 a 2007, as tentativas de suicídio em países de alta, média e baixa renda, tendo como base 

a classificação de estratos do banco mundial. O estudo foi realizado por meio de entrevistas 

com perguntas padronizadas e observou-se que a prevalência de tentativa de suicídio, na 

população adulta (ou seja, 18 anos ou mais) é, em média de, aproximadamente, 4 por 1000 

pessoas (0,4% da população). A amostra foi composta por 109.377 indivíduos com uma ou 

mais tentativas de suicídio. Nos países de alta renda, a prevalência foi de 3 por 1.000 indivíduos 

em ambos os sexos. Nos países de média renda, a prevalência foi de 3 por 1.000 em homens e 

6 por 1.000 em mulheres. Nos países de baixa renda, foi encontrada uma taxa de prevalência 

de 4 por 1.000 indivíduos em ambos os sexos. Considerando a taxa de suicídio global, estimada 

em 2012, de 15,4 por 100.000 adultos de 18 anos ou mais (0,015% da população), esse dado 

indicaria que, para cada adulto que morreu de suicídio, provavelmente mais de 20 pessoas 

tentaram o suicídio por uma ou mais vezes. No entanto, assim como as taxas de suicídio, as 

tentativas de suicídio sofrem grande variação em razão da região, sexo, idade e método. (OMS, 

2014). 

Meneghel, Moura, Hesler e Gutierrez (2015) apontaram que tentativas de suicídio 

acontecem por autoagressão que não levaram à morte e que, geralmente, são repetidas até que 

se atinjam um desfecho fatal. Esses autores afirmam, ainda, que estudos sobre tentativas de 

suicídio são mais difíceis de serem realizados e, portanto, mais raros de se encontrar e que se 

acredita que muitos desses eventos são desconhecidos dos serviços de saúde, não 

diagnosticados corretamente ou subnotificados.   

O Ministério da Saúde, em resposta ao “setembro amarelo”, divulgou o primeiro 

Boletim Epidemiológico de Tentativas e Óbitos por Suicídio no Brasil. Esse estudo apresentou 

o perfil das lesões autoprovocadas (autoagressões, automutilações e tentativa de suicídio sem 

desfecho fatal) e tentativas de suicídio, registrado no Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação (SINAM), no período de 2011 a 2016. Esse boletim indicou 1.173.418 casos 

notificados de violências interpessoais ou autoprovocadas. Desse total, 176.226 (15,0%) foram 

referentes à prática de lesão autoprovocada, sendo 116.113 (65,9%) casos em mulheres e 60.098 

(34,1%) casos em homens. As tentativas de suicídio corresponderam a 27,4% dos casos, com 
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48.204 registros, sendo maiores as taxas em mulheres (69,0%) do que em homens (31,0%). As 

mulheres são mais reincidentes na tentativa de suicídio (31,3%) do que os homens (26,4%). No 

entanto, os homens são mais agressivos, usam métodos mais violentos e letais, chegando a um 

desfecho mais fatal (79%) do que as mulheres (21%). As notificações tornaram-se obrigatórias 

a partir do ano de 2011 (Botega, 2015; Brasil, 2017b).  

Sgobin (2013) destacou que os custos econômicos das tentativas de suicídio, com uso 

de meios de maior letalidade, são comparáveis aos custos dos casos de síndromes coronarianas 

agudas, doenças com maior fardo econômico mundial. Pacientes que chegaram ao hospital com 

tentativas de suicídio foram, na maioria das vezes, transportados pelo SAMU (Serviço de 

Atendimento Médico de Urgência) e tiveram uma internação mais prolongada, se comparados 

aos pacientes com síndrome coronariana aguda. Alguns pacientes com síndrome coronariana 

aguda precisaram da instalação de stent (prótese endoarterial), já pacientes com tentativa de 

suicídio precisaram de um controle laboratorial rígido (nos casos de auto envenenamento), além 

de realização de exames de imagem (em caso de pacientes inconscientes), contribuindo para 

um alto custo hospitalar.  

Em média, segundo Sgoibin (2013), não houve uma diferença estatisticamente 

significativa de custos diretos, entre os dois grupos estudados, no entanto, observou-se um 

aumento dos custos indiretos para os familiares de pessoas que tentaram o suicídio, já que é 

comum um familiar faltar ao trabalho para ficar ao lado do paciente, seja para dar apoio 

emocional, seja por temer repetição de tentativa de suicídio. Dessa forma, é reforçada a ideia 

de que o comportamento suicida, além de afetar o indivíduo afeta, também, o meio social à sua 

volta, seja econômica ou emocionalmente.  

 

Suicídio nos transtornos mentais 

Em países de alta renda, os transtornos mentais estão presentes em até 90% das pessoas 

que morrem por suicídio e, entre os 10% sem diagnósticos claros, os sintomas psiquiátricos 

assemelham-se aos demais. Depressão, transtornos por uso de substâncias e comportamentos 

antissociais são relativamente comuns, na maioria das pessoas com comportamento suicida 

(OMS, 2014).  

Segundo Botega (2015), o transtorno mental é um fator de risco quase essencial para o 

suicídio. Isso ocorre devido às condições clínicas do indivíduo, que resultam em dificuldade de 

adaptação à sociedade, uma vez que levam à estigmatização, assim como à diminuição da 

adaptação funcional e da qualidade da vida. Os sintomas provocam, ainda, sentimentos 
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dolorosos, como ansiedade, raiva e frustração. Desta forma, os transtornos mentais apresentam 

um ônus emocional e financeiro para o indivíduo e família, além da predisposição a vários 

estresses situacionais. 

A grande maioria dos suicidas tem histórico de sofrimento mental, ainda que não 

diagnosticado, enquanto outros casos eram diagnosticados e não tratados ou tratados de maneira 

inadequada. Os transtornos mentais mais comuns associados ao suicídio incluem depressão, 

transtorno bipolar, alcoolismo e abuso/dependência de outras drogas, transtorno de 

personalidade e esquizofrenia, sendo esse último 12 vezes maior, se comparado com a 

população em geral (ABP, 2014; OMS, 2014). 

A OMS (2014) estima que o risco de suicídio, ao longo da vida, é de 8% em pessoas 

com transtorno bipolar, 7% em pessoas com dependência de álcool, 5% em pessoas com 

esquizofrenia e 4% em pacientes com transtornos de humor. O risco de comportamento suicida 

aumenta quando a pessoa apresenta mais de um transtorno mental.  

Todos os transtornos relacionados ao uso de substâncias aumentam o risco de suicídio. 

Pessoas que fazem uso prejudicial de álcool e outras substâncias têm um risco de suicídio, ao 

longo da vida, seis vezes maior do que o observado na população em geral. Esse fato ocorre, 

provavelmente, pela vulnerabilidade à crítica e o aumento da impulsividade, ocasionados pelas 

substâncias psicoativas, além do maior grau de letalidade das tentativas de suicídio (Botega, 

2015).  

Os transtornos de humor e os transtornos por uso de substâncias, predominantemente 

depressão e alcoolismo, foram os transtornos mais frequentes encontrados nos registros de 

pessoas com mais de um diagnóstico. Não se pode relacionar todo suicídio a uma doença 

mental, no entanto, não se pode ignorar que a doença mental aumenta a vulnerabilidade e está 

presente em quase todos os casos de suicídio (Botega, 2015). 

 Segundo Botega (2015), a maioria dos pacientes que cometeram suicídio, em países 

como Dinamarca, Israel, Reino Unido e Estados Unidos, apresentou transtornos psiquiátricos, 

principalmente a depressão, transtorno bipolar, dependência de álcool ou de outras drogas, 

transtorno de personalidade e esquizofrenia. No entanto, acredita-se que em países asiáticos 

existe uma menor associação entre transtornos mentais e suicídio. O suicídio, nesses países, é 

associado a reações impulsivas que acontecem poucas horas após a ocorrência de um fator 

desencadeante.  
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 Teng e Pampenelli (2015) apontaram que o suicídio não é uma patologia específica, mas 

sim um tipo de comportamento para o qual pacientes de diferentes perfis evoluem. No entanto, 

esses pesquisadores destacam que a depressão é a patologia mais associada ao suicídio. 

 Cardoso et al (2007), em uma pesquisa realizada com a finalidade de avaliar a 

prevalência de depressão em pacientes portadores de esquizofrenia, observaram que, dos 150 

pacientes estudados, 26 apresentaram ideação suicida e 36 tentaram suicídio em algum 

momento da vida. Desses 62 pacientes citados, (26 com ideação suicida, somados aos 36 com 

histórico de tentativa de suicídio), todos eram diagnosticados com depressão maior e 

esquizofrenia, simultaneamente. Shibre et al (2014) afirmaram, através de sua pesquisa de 

aproximadamente 10 anos, com 919 pacientes portadores de transtornos mentais graves, na 

zona rural da Etiópia, que a prevalência de tentativa de suicídio, ao longo da vida, foi de 26,5% 

para pacientes com transtorno depressivo maior, 23,8% para pacientes com transtorno bipolar 

e 13,1% para pacientes com esquizofrenia. 

 Um estudo foi realizado no Hospital das Clínicas da Universidade de Campinas (HC 

UNICAMP), derivado do Suicide Prevention – Multisite Intervention Studyon Suicide (SUPRE-

MISS), lançado pela OMS em 2000, com 212 pacientes atendidos no pronto socorro, devido à 

tentativa de suicídio, entre outubro de 2002 e agosto de 2004. Os resultados mostraram que 

metade desses pacientes era de adultos jovens, entre 25 e 44 anos e que 68% dentre eles 

pertenciam ao sexo feminino. Entre as mulheres, constatou-se uma maior prevalência de 

transtornos do humor, principalmente depressão (54% versus 32% entre os homens). Entre os 

homens, foi encontrado maior número de transtornos mentais por uso de substâncias 

psicoativas, especialmente o álcool (31% versus 7% entre as mulheres) (Botega, 2015). López-

Goñi et al. (2019) identificaram uma relação entre hospitalização por problemas psicológicos e 

tentativa de suicídio, em um estudo com 149 pacientes ambulatoriais, dependentes químicos, 

que foi realizado na Espanha. Brown et al., (2000), em seu estudo de 20 anos com 6891 

pacientes, também apontou a hospitalização psiquiátrica prévia, como fator de risco 

significativo para o suicídio. 

 

A Desinstitucionalização psiquiátrica no contexto internacional 

Entre os anos de 1880 e 1950, em muitos países economicamente desenvolvidos, deu-

se início a construções e ampliações dos asilos. Essas instituições eram criadas 

preferencialmente no campo, longe das casas dos pacientes e de modo a garantir a remoção 

física da sociedade daqueles que possuíam anormalidades clínicas e sociais, já que eram vistos 
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como uma ameaça à segurança pública. Uma das consequências dessa segregação foi o 

afastamento de médicos e enfermeiros da prática clínica, dos hospitais universitários e centros 

metropolitanos (Thornicroft & Tansella, 2010). 

Esse modelo asilar também tinha como característica a composição profissional que era 

representada apenas por médicos psiquiatras e enfermeiros, não dispondo de uma equipe 

multidisciplinar. O papel dos familiares era reduzido e a prioridade era a contenção e não o 

tratamento (Bandeira & Andrade, 2019).  

No entanto, na segunda metade do século XX, a partir de 1950, na Europa e a América 

do Norte, houve uma série de transformações sociológicas, farmacológicas, administrativas e 

legais que contribuíram para que uma mudança de fato acontecesse no paradigma dos cuidados 

em saúde mental, dando início ao processo de desinstitucionalização psiquiátrica (Bandeira, 

1991; Thornicroft & Tansella, 2010). O tratamento e o cuidado prestados aos pacientes com 

transtornos mentais deslocaram-se dos hospitais para os serviços comunitários, tais como 

ambulatórios e postos de saúde mental, consultórios individuais e centros comunitários 

(Morgado & Lima, 1994). 

A desinstitucionalização psiquiátrica surgiu no contexto internacional, a partir da 

insatisfação social com os cuidados prestados aos pacientes psiquiátricos nos hospitais, os quais 

já não eram mais vistos como sujeitos que necessitavam de proteção de um asilo, mas sim como 

pessoas que estavam sendo prejudicadas por ele. A superlotação e as precárias condições de 

vida nesses locais e os efeitos negativos da hospitalização eram notórios. Os pacientes 

apresentavam apatia, perda da capacidade de trabalho, déficit nas habilidades sociais e perda 

de autonomia, o que era conhecido como uma “neurose institucional” (Bandeira, 1991). 

Considerações financeiras também foram importantes na promoção da transferência dos 

cuidados hospitalares para serviços comunitários. Nos Estados Unidos da América (EUA), nos 

anos de 1960, aconteceu uma rápida expansão dos serviços comunitários, por meio de uma 

transferência da responsabilidade financeira, de programas estaduais para programas federais 

(Thornicroft & Tansella, 2010). 

Ocorreu também nos EUA, no ano de 1975, a adoção dos três componentes essenciais 

para o processo da desinstitucionalização: a prevenção de internação hospitalar através da oferta 

de serviços comunitários; liberação de pacientes hospitalizados para a comunidade, que 

tivessem recebido preparação adequada e, por fim, o estabelecimento e a manutenção de um 

sistema de serviços comunitários de suporte para pacientes não institucionalizados. Era a 

proposta de uma transformação nos cuidados em saúde mental (Thornicroft & Tansella, 2010). 
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Por volta de 1981, na Itália, o número de leitos em hospitais psiquiátricos havia se 

reduzido a menos da metade, restando ativos 38.358 leitos dos 91,868 que havia em 1963. A 

partir de 1978, as primeiras admissões em grandes hospitais passaram a ser ilegais e, em 1982, 

todas as admissões tornaram-se ilegais. Portanto, a Itália pode ser considerada atípica, quando 

comparada aos países da Europa Ocidental, que continuavam a acreditar nos hospitais e nas 

internações de longa permanência como último recurso (Thornicroft & Tansella, 2010). 

No entanto, foi a Inglaterra a pioneira no processo de desinstitucionalização, iniciando 

seu movimento em 1955. O número de pacientes hospitalizados, no país, diminuiu 28%, entre 

1954 e 1971 (Bandeira, 1991). 

O termo desinstitucionalização vem sendo compreendido de maneira diferente pelos 

autores, conforme seu ponto de vista. Vários autores chamam a atenção para a ideologia 

impregnada nesse conceito, que pode ser entendido como desassistência ou desconstrução 

(Gonçalves e Sena, 2001). A desinstitucionalização não é o mesmo que desospitalização. 

Desinstitucionalização é um fenômeno bem mais complexo e mais amplo que envolve não 

apenas a desospitalização de moradores de hospitais psiquiátricos, mas fundamentalmente a 

efetiva construção de um cuidado comunitário contínuo e qualificado para todos os que 

necessitem de atenção, tratamento, reabilitação e reinserção social (Bandeira, 1991; Brasil, 

2016). 

Bandeira (1991) levantou alguns problemas que ocorreram no processo de 

desinstitucionalização, relacionados à política de saúde mental, no contexto internacional. 

Dentre os problemas discutidos, foram incluídos: a falta de recursos financeiros para 

investimento em serviços comunitários suficientes e adequados, falta de orientação para a 

comunidade sobre os transtornos mentais, falta de engajamento da população no acolhimento 

ao portador de sofrimento mental, divergências ideológicas entre os profissionais das equipes 

de saúde mental nos serviços, dificuldade de coordenação entre os serviços, falta de tolerância 

com os pacientes com transtornos mentais mais graves e falta de acompanhamento intensivo e 

continuo para cada paciente, na comunidade. Esses problemas levaram a um aumento dos casos 

de pacientes tratados dentro de instituições hospitalares e aumento das re-hospitalizações. 

Segundo a autora, o movimento de desinstitucionalização se iniciou de maneira intensa, mas 

sem o planejamento necessário, se tornando alvo de críticas e descrédito. 

Segundo Bandeira, Gelinas e Lesage (1998), o processo de desinstitucionalização 

psiquiátrica possui duas dimensões distintas, que devem ocorrer de forma integrada e 

simultânea para que obtenha êxito. A redução dos leitos hospitalares psiquiátricos é a primeira 
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dimensão, enquanto a segunda está diretamente relacionada ao desenvolvimento de serviços 

complementares, de base comunitária, para acolher os pacientes com histórico de longa 

hospitalização. A primeira parte do processo ocorreu de forma acentuada, em diversos países, 

mas a segunda não resultou na criação de um número suficiente de serviços comunitários de 

saúde mental, além destes serviços não atenderem adequadamente as necessidades dos 

pacientes (Bandeira, Gelinas & Lesage, 1998; Bandeira, 1991). Essa falha no sistema, resultou 

em consequência tardias, como mencionado por Bandeira (2014) ao afirmar que, segundo dados 

da sociedade, dois terços dos pacientes com transtornos mentais ainda não recebem atendimento 

adequado. 

Bandeira, Gelinas e Lesage (1998) apontaram que os serviços comunitários, criados para 

atender aos pacientes provindos de longa internação hospitalar, além de insuficientes, não foram 

capazes de suprir as necessidades clínicas, sociais e ocupacionais dos pacientes. Não 

asseguraram sua integração na sociedade, sobretudo aqueles com transtornos mentais graves e 

persistentes. Com isso, o retorno do paciente aos hospitais se deu por três principais motivos: 

interrupção do medicamento psiquiátrico, falta de acompanhamento ambulatorial adequado e, 

por fim, o uso de álcool e drogas pelo paciente (Bandeira, Gelinas & Lesage, 1998). 

Outra questão importante trazida por Bandeira, Gelinas e Lesage (1998), foi a falta de 

treinamento das habilidades sociais e habilidades cotidianas dos pacientes, necessárias à sua 

vida diária, na integração à comunidade. A falta de habilidades nas vivências diárias causava 

estresse e frustrações, contribuindo para as rehospitalizações psiquiátricas.  

Segundo Gonçalves e Sena (2001), a desinstitucionalização implicou em uma 

progressiva devolução, para a sociedade, da responsabilidade em relação aos seus doentes. Esta 

situação nem sempre foi aceita pelas famílias, que passaram a exercer pressão para que a 

instituição psiquiátrica continuasse a manter o paciente, que para elas era um cargo pesado. 

 As famílias dos pacientes passaram a apresentar um papel importante de prestação de 

cuidados aos pacientes, resultando no sentimento de sobrecarga no desempenho dessas novas 

funções. Elas passaram a assumir o cuidado e o apoio aos pacientes na vida cotidiana e nos 

momentos de crise, sem terem sido preparadas para essa função (Bandeira e Barroso, 2005). 

Essa sobrecarga torna-se ainda mais acentuada quando a família não encontra o devido apoio 

dos serviços de saúde mental e dos profissionais da área. Essa falta de apoio pode ser observada 

na falta de informações ou em informações insuficientes a respeito do tratamento e da doença, 

falta de orientações sobre como atuar no momento de crise, ou como adotar estratégias 

adequadas para os cuidados cotidianos (Bandeira & Barroso, 2005).  
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Segundo a OMS (2002), a desinstitucionalização eficaz é aquela que consegue realizar 

a redução dos leitos em conjunto com uma simultânea e bem coordenada instalação das 

alternativas comunitárias. De acordo com Parente, Mendes, Souza et al. (2007), os dispositivos 

de assistência extra-hospitalar, ou serviços substitutivos, têm como objetivo à reabilitação 

psicossocial, além de facilitar a vida das pessoas com transtornos mentais graves e persistentes. 

No entanto, para que esses serviços sejam desenvolvidos de forma eficiente, deve ser realizada 

uma transição gradativa da redução das internações hospitalares, para que os familiares e os 

próprios pacientes possam entender que a internação hospitalar não é a principal ou única 

alternativa de tratamento. As dificuldades enfrentadas pelos pacientes e suas famílias no 

processo de reinserção social levaram, consequentemente, ao revolving door, isto é, o fenômeno 

da “porta giratória”, caracterizado por correntes de sucessivas reinternações dos pacientes. Esse 

fenômeno psiquiátrico vem chamando a atenção de estudiosos desde a década de 1960, como 

consequência de um modelo ainda em implantação. Esses pacientes da porta giratória são 

geralmente jovens, pobres, desempregados e itinerantes, que são acolhidos por instituições sob 

controle de igrejas ou tornam-se andarilhos (Bandeira, 1991). 

Segundo Parente, Mendes, Souza et al. (2007), alguns autores consideram a “porta 

giratória” como um indicador de insuficiências que ocorrem na assistência e no funcionamento 

dos serviços, embora não se possa desconsiderar outros fatores que contribuem diretamente 

para as frequentes internações, como a história natural e a gravidade da doença, fatores sociais 

como o nível socioeconômico, origens culturais, carência de suporte social e familiar e 

deficiência no sistema de saúde, além de problemas relacionados a moradia. Portanto, as 

reinternações psiquiátricas não devem ser tratadas isoladamente e sim como um processo 

multifatorial, envolvendo família, hospital, comunidade e o próprio paciente. 

Morgado e Lima (1994) destacaram cinco problemas relacionados ao processo de 

desospitalização, no contexto internacional. O primeiro deles é o que chamaram de “desamparo 

de pacientes graves”. De acordo com esses autores, caso fossem feitas pesquisas sobre os 

antecedentes das pessoas que vivem perambulando pelas ruas, logo se perceberia que grande 

parte delas são egressos de hospitais psiquiátricos. Essas pessoas, normalmente com problemas 

crônicos, ficam desamparadas, tanto em termos terapêuticos, quanto em cuidados gerais. 

Segundo os autores, essa é uma chaga, um fardo pesado para programas que defendem as 

grandes vantagens da saída dos pacientes dos asilos. 

A alta rotatividade dos pacientes ou porta giratória também foi discutido por Morgado 

e Lima (1994). Os autores apontaram que essa rotatividade é o melhor indicador do problema 
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da assistência na comunidade, já que reflete o funcionamento do serviço. A reinternação 

significa falta de tratamento, além de uma deficiente relação médico-paciente-família, 

representada pela falta de comunicação acerca do planejamento de uma nova internação. Por 

outro lado, se a relação médico-paciente-família for boa, o paciente passa um período na 

comunidade e a reinternação acontece, no mesmo hospital caso haja, de fato, uma piora do 

quadro clínico. Com o estigma enfrentado pela pessoa com problemas psiquiátricos, 

principalmente em se tratando daqueles que necessitaram de internação, a volta para a 

comunidade é sempre mais difícil, o que pode levar a uma nova internação.  

Outra questão importante trazida por Morgado e Lima (1994) sobre a “porta giratória”, 

foi a comercialização da doença. Os pacientes passaram a se reinternar em clínicas custeadas 

pela previdência social, tornando o paciente uma mercadoria crônico-rotativa, além do aumento 

do custo com o processo, uma vez que a reinternação gera gastos, seja com burocracia, equipes 

de saúde ou meios de transporte. 

Os custos não monetários da desospitalização foram, também, tratados por Morgado e 

Lima (1994). As consequências do peso da doença mental para o paciente e seus familiares é 

tão ou mais importante do que o custo monetário. Segundo os autores, a doença mental expõe 

o paciente e, por meio dele, a própria família à comunidade e resulta em inúmeros percalços 

para o paciente e, indiretamente, para a família. A relação paciente-família também resulta em 

problema, quando a família não compreende a condição de paciente, tornando-se um fardo um 

para o outro. Outra questão importante é o tipo de sintomas apresentados pelo paciente. Um 

paciente com sintomas produtivos graves pode causar dissabores para a família e para a 

vizinhança. Por outro lado, pacientes com sintomas deficitários, com o passar do tempo tornam-

se um fardo pesado para família, devido à sua inatividade e demanda de cuidados. 

Mesmo quando as famílias, antes da alta, declaram aceitar seu parente doente, com o 

passar do tempo evita-o, envergonha-se dele, o rejeita, além de tratá-lo com desprezo (Doll, 

1976). Segundo Morgado e Lima (1994), se esse ônus, não financeiro, fosse pensado, 

certamente não haveria desospitalização apressada, antes que na comunidade, houvesse uma 

estrutura adequada de serviços e tratamentos de apoio ao paciente e sua família. 

Outro problema da desospitalização, destacado por Morgado e Lima (1994), que não 

pode ser negligenciado, são as questões enfrentadas pelo paciente com a justiça. O fato de o 

paciente sair de uma instituição de saúde mental e ingressar no sistema penal põe abaixo as 

justificativas da desinstitucionalização. O paciente, na comunidade, muitas vezes, é tratado 

como um criminoso comum pelo policial, que constantemente o molesta, como se ele tivesse 
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juízo para avaliar suas atitudes. Para as pessoas da comunidade, é um alívio livrar-se do paciente 

com distúrbio mental, pois este tipo de paciente constitui um problema que foge à sua 

competência. Esses efeitos da desospitalização são consequências de uma errônea busca por 

direitos iguais, que não poupa o paciente psiquiátrico dos problemas com a justiça, caso ele 

cometa algum delito (Morgado & Lima, 1994).  

O quinto problema relacionado ao processo de desospitalização, tratado por Morgado e 

Lima (1994), foi o que os autores chamaram de “politização do movimento de 

desinstitucionalização”. Esses pesquisadores, citando Hafner e Heiden (1989), levantam 

questões como a politização dos programas de saúde mental, demagogias partidárias com 

propósitos eleitorais, sujeição de alguns grupos por outros e imposições faccionais, como 

nocivas para a desinstitucionalização. Morgado e Lima (1994) chamam a atenção para a tênue 

diferença entre envolver/usar os pacientes e participar com eles de reivindicações, que podem 

posteriormente serem apresentadas como conquistas políticas partidárias. 

Outro desafio encontrado pela assistência em saúde mental é a falta de tratamento para 

muitos portadores de transtornos mentais na população (treatment gap), principalmente em 

países com rendas baixa e média. Estima-se que 75% das pessoas com transtornos mentais, 

nesses países, não recebem nenhum tratamento e a falta de tratamento para a esquizofrenia, na 

África subsaariana, pode chegar a 90%. Os transtornos mentais são responsáveis por 13% da 

carga global de doença, superando os casos dos problemas cardíacos (9,7%) e do câncer (5,1%) 

(Bandeira 2014; Bandeira & Andrade, 2019).  

Embora tenha havido muitos problemas relacionados à desinstitucionalização 

psiquiátrica, ela também tem trazido lições e benefícios importantes quando os serviços 

comunitários são abrangentes e accessíveis. A atuação de equipes multidisciplinares, por 

exemplo, foi notória na inserção e integração do paciente na comunidade, além do atendimento 

integral e da setorização geográfica dos serviços com áreas de cobertura bem estabelecidas. 

Porém, alguns cuidados devem ser tomados para garantir o sucesso da desinstitucionalização. 

Os serviços oferecidos devem ser em número suficiente e adequados às necessidades dos 

pacientes, eles devem ser culturalmente relevantes e adaptados à realidade de cada indivíduo, 

os cuidados hospitalares devem estar disponíveis, o envolvimento dos pacientes é fundamental 

para o sucesso do tratamento, a continuidade do tratamento deve ser garantida e o atendimento 

ao paciente na comunidade deve ser mais intensivo, incluindo cuidados domiciliares. Estas são 

algumas das lições para garantir o bom resultado do processo de desinstitucionalização 

(Bandeira & Andrade, 2019; Bandeira, 1991).  
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Bandeira (2014) aponta que a OMS apresentou dez recomendações gerais para a saúde 

no mundo. A ampliação da pesquisa e o monitoramento dos indicadores de qualidade dos 

serviços, estão entre elas. Acesso, forma de atendimento, intervenções preventivas e 

terapêuticas e os resultados dos tratamentos, devem ser avaliados regularmente de maneira a 

garantir a qualidade dos serviços de saúde mental. Bandeira (2014) aponta, também, sete pilares 

para medir a qualidade dos serviços, são eles: eficácia, efetividade, eficiência, otimização, 

aceitabilidade, legitimidade e equidade e a partir desses componentes, o usuário do serviço deve 

avaliá-lo com o respaldo da sociedade e comunidade local. 

Bandeira, Gelinas e Lesage (1998) apontaram que esforços foram realizados para 

diminuir a re-hospitalização, desde os anos setenta. Modelos de acompanhamento intensivo dos 

pacientes, após a alta hospitalar, foram criados para garantir uma maior integração dos pacientes 

à comunidade, evitando uma nova hospitalização. Um exemplo bem-sucedido ocorreu no sul 

de Verona, na Itália. Em dez anos de desinstitucionalização, não ocorreu nenhuma internação. 

Esse sucesso ocorreu devido a diversas estratégias de tratamento, tais como: o alto número de 

profissionais por paciente; a intensidade do acompanhamento dos pacientes na comunidade, 

proporcionando equipes volantes que faziam visitas domiciliares, identificando e prevenindo 

possíveis crises ainda na residência e promovendo a integração do paciente à sociedade; a 

preparação da comunidade para acolher o paciente no processo de reinserção; a garantia da 

adesão dos pacientes ao uso de medicamentos; serviços de atuação domiciliar durante a crise. 

Os EUA também tiveram um exemplo bem-sucedido de desinstitucionalização, que 

aconteceu no estado de Vermont, onde já havia uma longa tradição de aceitação dos pacientes 

psiquiátricos na comunidade. Foram criados serviços comunitários bem integrados com planos 

de moradias individuais na sociedade. Essas moradias eram escolhidas pelo próprio paciente e 

era prestado um atendimento domiciliar para atender suas necessidades e em tempo ilimitado. 

Apesar desse exemplo vitorioso em um estado específico do país, em geral, o processo de 

desinstitucionalização dos EUA apresentou alguns problemas. Pacientes mais graves eram 

deixados para um segundo plano, dando-se maior atenção àqueles casos mais leves, mais 

aceitos nos serviços comunitários. Esses pacientes mais graves acabaram nas ruas e em prisões. 

Através de um comitê nacional, instituído em 1978, para investigar esse problema, foi criado 

um programa de atendimento aos pacientes psiquiátricos, denominado Case Management. Esse 

sistema consistia em designar um agente responsável ou coordenado (case manager), para cada 

caso de paciente psiquiátrico integrado à comunidade. Seu objetivo era garantir aos pacientes 

os serviços os quais ele necessitava. Esse programa era integrado ao Departamento de Saúde 
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Mental do Estado que era responsável pela planificação, financiamento e implementação dos 

serviços de assistência aos pacientes (Bandeira, Gelinas & Lasage, 1998).  

Cada case manager possui cinco funções principais: avaliar as necessidades dos 

pacientes; elaborar um plano de serviço para eles; identificar os serviços que eles necessitam 

na comunidade; colocá-lo em contato com serviços, além de monitorar e avaliar os serviços 

fornecidos. Com o tempo, observaram-se algumas limitações desse programa, uma vez que, 

nem sempre, a comunidade possuía os serviços identificados pelo case manager. Outras vezes, 

o serviço até existia, mas nem sempre era fornecido de maneira integrativa ou colaborativa. 

Além disso, o responsável não possuía todos os conhecimentos para implantar os serviços 

necessários aos pacientes, além de haver muitos pacientes sob sua responsabilidade, o que 

resultava em situação excessivamente estressante. Essa situação levou a mudanças do serviço. 

Observou-se, assim, a necessidade de instituir uma equipe multidisciplinar em vez de um único 

responsável para o acompanhamento dos pacientes (Bandeira, Gelinas & Lasage, 1998). 

Em função dessa necessidade de aprimorar o programa do  

Case Management, foi criado, nos EUA, o mais abrangente, assertivo e intensivo modelo de 

acompanhamento ao paciente psiquiátrico, o modelo de Madison, hoje conhecido como 

Program for Assertive Community Treatment (PACT). Esse programa foi desenvolvido pela 

equipe de Test e Stein, no Mendota State Hospital, no início dos anos setenta (Test & Stein, 

1976). Neste programa, o paciente recebe tratamento individualizado, diário, contínuo e por 

tempo ilimitado, por uma equipe multidisciplinar de profissionais da saúde mental como 

alternativa à internação prolongada. Nesse modelo, também conhecido como hospital sem 

muros, os profissionais treinam as habilidades cotidianas do paciente como lazer, ocupacionais 

e sociais. A equipe acompanha pessoalmente cada paciente em seus contatos clínicos, jurídicos 

ou sociais, garantem a sua adesão ao tratamento e atuam na prevenção da crise, facilitando ou 

proporcionando sua integração na comunidade (Bandeira, Gelinas & Lasage, 1998). 

A equipe do PACT é, normalmente, composta por dez profissionais, como enfermeiros, 

assistentes sociais, psiquiatras, psicólogos, educadores e especialistas em orientação 

profissional. Eles acompanham 100 pacientes fora dos hospitais, na proporção de 1 profissional 

para 10 pacientes, podendo essa proporção ser modificada dependendo da gravidade ou 

necessidade do paciente. Cada membro da equipe estabelece uma interação especial com um 

paciente, mas toda a equipe participa igualmente do seu acompanhamento, de acordo com sua 

área de atuação (Bandeira, Gelinas & Lesage, 1998). 
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O acompanhamento intensivo proposto pelo PACT é composto por seis etapas: 

avaliação inicial das necessidades de cada paciente considerado todas as esferas da sua vida; 

elaboração de um plano individualizado de serviços contendo as responsabilidades de cada 

profissional, bem como os objetivos a serem alcançados; desenvolvimento de novos serviços 

que preencham as necessidades dos pacientes; execução do plano de trabalho garantindo a 

participação do paciente; desenvolvimento de intervenções para os momentos de crise e, revisão 

frequente do plano em decorrência das necessidades do paciente. Ao atingir uma maior 

autonomia, o paciente é encaminhado a outra equipe de caráter menos intensiva (Bandeira, 

Gelinas & Lasage, 1998). 

Bandeira, Gelinas e Lesage (1998) apontaram, também, características importantes do 

programa PACT. A equipe multidisciplinar realiza treinamento das habilidades sociais e 

cotidianas dos pacientes, enfatizando seu potencial e não sua patologia; faz treinamento “in 

vivo”, que acontece nos locais frequentados pelo paciente como sua casa, restaurante, local de 

trabalho, etc.; tem uma atuação assertiva, ou seja, a equipe vai ao encontro do paciente, onde 

ele estiver, para ensinar as habilidades cotidianas e garantir que ele as execute no seu dia a dia; 

atua no sentido da responsabilização do paciente, isto é, ele é responsável pelos seus atos e a 

doença não é utilizada para justificar comportamentos inadequados; e, por fim, a equipe faz 

intervenções junto à comunidade ensinando as pessoas a como agir diante de comportamentos 

específicos dos pacientes.  

Semelhante ao PACT, foi também desenvolvido, nos EUA, o programa de atendimento 

denominado Bridge. Esse programa foi desenvolvido em Chicago, no final dos anos setenta, 

por Witheridgee Dincin, do grupo de intervenção psicossocial Thresholds. Ele contém os 

mesmos elementos básicos do PACT, entretanto, possui características próprias. Sua 

especialidade são os pacientes de alto risco, como os itinerantes e os pacientes com alta taxa de 

rehospitalização. Seu objetivo, além de diminuir a rehospitalização, é garantir melhor qualidade 

de vida aos pacientes, focando nas suas necessidades básicas de sobrevivência como 

alojamento, alimentação, vestimenta, finanças e medicação. Outra particularidade desse 

programa é que ele não oferece todos os serviços ao paciente, como o PACT, mas apenas 

encaminha os pacientes para serviços já existentes na comunidade. O programa Brigde é 

composto por uma equipe de generalistas, as responsabilidades dos membros não são 

diferenciadas como no PACT, mas igualmente partilhadas pelos membros da equipe e os 

pacientes são considerados como membros e participantes ativos (Bandeira, Gelinas & Lasage, 

1998). 
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Todos esses programas de acompanhamento dos pacientes na comunidade, descritos 

acima, contribuíram para aprimorar muito o atendimento dos pacientes psiquiátricos e para o 

bom andamento do processo de desinstitucionalização psiquiátrica. Entretanto, de acordo com 

Thornicroft e Tansella (2008), não existem evidências científicas ou dados empíricos que 

defendam uma abordagem unicamente hospitalar ou isoladamente comunitária, capazes de 

promover uma assistência integral ao paciente com transtornos mentais. A opinião da 

comunidade científica, compartilhada com a de profissionais da saúde mental, é de que uma 

atenção integral só ocorre com um atendimento equilibrado, envolvendo tanto a atenção 

comunitária quanto o tratamento hospitalar.  Essa atenção equilibrada (Balance Care Model) 

significa que o atendimento básico ao paciente deve ocorrer nos serviços comunitários, mas 

tendo o hospital com um forte papel na retaguarda da assistência, oferecendo internações 

breves, disponibilizadas prontamente e empregadas somente quando necessário. 

Bandeira (2014) aponta que a avaliação dos resultados dos serviços de saúde mental, 

inclui o estudo do tratamento do paciente, bem como o impacto do serviço na vida dos usuários, 

o que vai além dos efeitos do tratamento na saúde mental, mas, também, na sua reinserção 

social. Essas avaliações podem ser realizadas por diversas medidas, objetivas (resultados do 

tratamento pelos profissionais) ou subjetivas (relatos do próprio paciente), desde que aplicadas 

ao paciente, familiares e aos profissionais do serviço. Bandeira (2014) ressalta ainda que, em 

se tratando dos familiares, a importância de avaliar a sobrecarga sentida por eles, na condição 

de cuidadores, é um importante medidor dos resultados, já que a orientação repassada a eles, 

pelos profissionais da saúde, é fundamental para um bom resultado. 

Em se tratando dos custos financeiros com a desinstitucionalização e com equipes 

comunitárias de atenção à saúde mental, Thornicroft e Tansella (2008) apontaram que muitos 

são os estudos que investigaram essa questão. Esses pesquisadores afirmam que a qualidade da 

atenção está diretamente relacionada ao orçamento disponibilizado e que os serviços 

comunitários de saúde mental têm o mesmo custo médio dos serviços hospitalares.  

Bandeira e Andrade (2019) apontaram algumas mobilizações e propostas recentes de 

intervenção para aprimoramento da saúde mental no mundo. Um deles é o Movimento de Saúde 

Mental Global (Global Mental Health Movement). Trata-se da união de diversos especialistas 

da área de saúde mental, e instituições de todo o mundo com a proposta de melhorar a 

disponibilidade, acessibilidade e qualidade dos serviços aos pacientes com transtornos mentais, 

principalmente em países subdesenvolvidos e em desenvolvimento. Outro plano foi proposto 

pela OMS, contendo quatro objetivos principais a serem implantados até 2020: (1) desenvolver 
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as políticas e sistemas de saúde mental; (2) atuar nos âmbitos sociais de maneira integrada e 

responsiva; (3) aplicar as estratégias de promoção e prevenção em saúde mental; e (4) promover 

pesquisas, monitoramento, e práticas baseadas em evidências na área da saúde mental. 

 

Reforma Psiquiátrica no contexto brasileiro 

A Reforma Psiquiátrica Brasileira ocorreu sob influência de movimentos reformistas 

europeus e norte-americanos de desinstitucionalização psiquiátrica. Essa reforma se 

desenvolveu a partir da segunda metade da década de 1970, quando ocorreram os primeiros 

traçados desse movimento no Brasil. Críticas às políticas governamentais e à ineficiência da 

assistência pública eram temas de discussão, além de denúncias de abandono e maus-tratos nos 

hospitais psiquiátricos brasileiros (Vidal, Bandeira & Gontijo, 2008). Trata-se de um complexo 

processo político e social, cuja participação se fez por diferentes instituições e movimentos 

sociais. Foram percebidos efeitos desse processo nos governos federal, estadual e municipal, 

nas universidades, serviços de saúde, conselhos profissionais, associações de pessoas com 

transtornos mentais e de seus familiares, movimentos sociais, além do imaginário social e da 

opinião pública.  (Brasil, 2005a).  

Em 1978, ano considerado como o início efetivo do movimento social pelos direitos dos 

pacientes psiquiátricos no Brasil, foi criado o Movimento dos Trabalhadores em Saúde Mental 

(MTSM). Esse movimento, formado por integrantes da vigilância sanitária, associações de 

familiares de portadores de sofrimento mental, sindicalistas, membros de associações de 

profissionais da saúde e pessoas com longo histórico de internações psiquiátricas, passou a 

realizar diversas denúncias. A violência dos manicômios, a mercantilização da loucura e a 

hegemonia da rede privada de assistência foram temas de grande discussão e repercussão, com 

críticas ao chamado saber psiquiátrico e ao modelo hospitalocêntrico existente no país, (Brasil, 

2005a). 

A experiência italiana de desinstitucionalização, com sua crítica radical ao manicômio, 

foi inspiradora da reforma brasileira, apresentando a possibilidade de ruptura com antigos 

paradigmas, como, por exemplo, a Colônia Juliano Moreira, enorme asilo com mais de 2 mil 

pessoas, no início dos anos de 1980, no Rio de Janeiro. Após a realização do II congresso do 

MTSM em Bauru, com o tema “Por uma sociedade sem manicômios”, iniciou-se, então, o 

Movimento Nacional da Luta Antimaniconial. Nesse mesmo ano, ocorreu também a I 

Conferência Nacional de Saúde Mental no Rio de Janeiro (Delgado, Schechtman, Weber et al., 

2007). 
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Como iniciativa de substituir os manicômios, em setembro de 1989, foi implantado, na 

cidade de Santos (SP), o primeiro Núcleo de Atenção Psicossocial (NAPS) (Koda & Fernandes, 

2007). Com funcionamento de 24 horas diárias, a experiência desde serviço passou a ser um 

marco no processo de Reforma Psiquiátrica Brasileira, como a primeira demonstração do que 

seria possível acontecer (Brasil, 2005a). De acordo com Koda e Fernandes (2007), o NAPS não 

atuava somente na crise. Seu trabalho se fez, sobretudo, no auxílio aos usuários, a fim de 

garantir uma melhoria da sua qualidade de vida, incentivando sua autonomia, construção de 

projetos de vida e contratualidade social. 

Outro marco importante da Reforma Psiquiátrica, também no ano de 1989, foi o Projeto 

de Lei do deputado Paulo Delgado, que dispunha sobre a proteção aos direitos das pessoas portadoras 

de transtornos mentais e redirecionava o modelo assistencial em saúde mental. A partir desse período, 

as lutas do movimento da Reforma Psiquiátrica começaram a ganhar mais força, nos campos 

legislativo e normativo (Brasil, 2005a). 

A criação do SUS, em 1990, assim como a 1ª e 2ª Conferência Nacional de Saúde Mental 

(CNSM), em 1987 e 1992, respectivamente, foram considerados como os facilitadores de uma 

nova maneira de pensar e prestar assistência em saúde mental. Portarias ministeriais, como as 

de nº 189/1991 e 224/1992, por exemplo, foram criadas para reorganizar a assistência e 

regulamentar o financiamento de serviços de natureza extra-hospitalar, como os CAPS e os 

Lares Abrigados (Vidal, Bandeira & Gontijo, 2008). 

 Em 1991, durante a Conferência para a Reestruturação da Atenção Psiquiátrica, foi 

aprovada a Declaração de Caracas. Esse documento recomendou a redução dos hospitais na 

prestação de serviços de saúde mental e convidou os serviços comunitários a atuarem como 

elemento principal na prestação desses cuidados (Vidal, Bandeira & Gontijo, 2008). 

A partir do ano de 1992, inspirados no projeto de lei do deputado Paulo Delgado, os 

movimentos sociais conseguiram aprovar, em vários estados brasileiros, as primeiras leis que 

determinavam a substituição gradual dos leitos psiquiátricos por uma rede integrada de atenção 

à saúde mental. A partir desse período, as políticas para a saúde mental do Ministério da Saúde, 

no que tange a Reforma Psiquiátrica, começaram a ganhar contornos mais definidos (Brasil, 

2005a). Todos esses fatores contribuíram para a promulgação da Lei da Reforma Psiquiátrica 

(Lei Paulo Delgado), nº 10.216 de abril de 2001 (Brasil, 2001). 

No início da década de 1990, houve mudanças no financiamento dos CAPS e NAPS, 

promovidas pela Coordenação de Saúde Mental do Ministério da Saúde. O aumento de 

financiamento e a destinação direta de recursos aos serviços específicos de saúde mental foram 



40 
 

os elementos-chave para iniciar a transição do modelo hospitalocêntrico. Como efeito dessa 

política, no período de 1997 a 2001, houve uma redução no número de internações hospitalares 

e um crescimento do número de CAPS (Trapé & Campos, 2017).  

Apesar das mudanças no financiamento dos CAPS e NAPS, seu processo de expansão 

foi descontínuo. Embora houvesse uma regulamentação dos serviços de atenção à saúde mental, 

as novas normatizações do Ministério da Saúde, de 1992, não instituíam uma linha específica 

de financiamento para os CAPS e NAPS. Do mesmo modo, não havia regulamentações para a 

redução de leitos hospitalares. Ao final deste período, o país tinha 208 CAPS em 

funcionamento, porém 93% dos recursos do Ministério da Saúde, para a Saúde Mental, ainda 

eram destinados aos hospitais psiquiátricos (Trapé & Campos, 2017). No ano de 2003, havia 

188 hospitais e 442 CAPS correspondendo a 0,11 e 0,25 para cada 100 mil habitantes, 

respectivamente, representando um avanço, já que, em 1998, ano do início do registro desse 

serviço no DATASUS, o número de CAPS era de 0,10 por 100 mil habitantes. Nas regiões mais 

pobres, dobraram-se os números de CAPS, mas foi nas regiões mais ricas do país que se efetuou 

um registro mais acelerado desses dispositivos (Andreoli, 2007). 

Quanto ao número de leitos em hospitais psiquiátricos e hospital-dia, em 2003, no 

Brasil, havia 37 unidades para cada 100 mil habitantes, número considerado baixo quando 

comparado a dados da literatura, que apontam que 1% da população sofre de quadros psicóticos 

graves e desses e 5% necessitam de leitos psiquiátricos ao longo da vida. Sendo assim, estima-

se que seja necessário, no mínimo, de 50 leitos hospitalares para cada 100 mil habitantes. Em 

se tratando das políticas de desospitalização, ela alcançou seus objetivos uma vez que, em todas 

as regiões do Brasil, em 2003, o número de leitos estava abaixo desse índice, com exceção da 

região Sudeste que contava com 51 leitos (Andreoli, 2007). 

Nesse mesmo ano, foram registradas 339.839 internações psiquiátricas em todo Brasil, 

correspondendo a 192 internações para cada 100 mil habitantes. Quanto ao total de internações 

no sistema público, 3% corresponderam a internações psiquiátricas. Esses números 

correspondem a uma queda de 27% se comparado ao ano de 1998. As internações mais 

frequentes foram de pacientes com diagnóstico de transtornos esquizofrênicos, esquizotípicos 

e delirantes (45%), seguido de pacientes com uso abusivo ou dependência de álcool (25%) e 

com transtorno de humor (12%). (Andreoli, 2007). 

Em 2003, os gastos com internação pelo SUS consumiram 32% do orçamento e 86% 

das despesas com saúde mental, enquanto as ações e serviços alternativos aos hospitais 

consumiram apenas 14% do restante do orçamento destinado a saúde mental (Andreoli, 2007). 
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No final de 2004, o recurso gasto com os hospitais psiquiátricos representava 64% do total dos 

recursos do Ministério da Saúde para a saúde mental, mas, somente no ano de 2006, o recurso 

financeiro repassado aos serviços comunitários superou os gastos com a hospitalização, 

seguindo padrões internacionais (Brasil, 2005a e Trapé & Campos, 2017). Em 2009, o 

financiamento da saúde mental no Brasil era de 2,5% do orçamento destinado à saúde. 

Embora este valor seja superior ao da maioria dos países da América Latina, é ainda distante 

dos valores superiores aplicados pelos Estados Unidos (6%) e Canadá (11%) (Kohn, Mello 

& Mello, 2009).  

 Com a criação da portaria 224 de janeiro de 1992, houve a normatização da inclusão de 

diversos profissionais à saúde mental e à organização dos serviços ambulatoriais, hospitalares, 

hospital-dia e de atenção primária à saúde mental. Foram estabelecidas diretrizes sobre os 

atendimentos individuais, grupais, atendimento a familiares, atividades comunitárias e visitas 

domiciliares. Essa portaria também normatizou a necessidade mínima de recursos humanos, 

incluindo, além do psiquiatra, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais e terapeutas 

ocupacionais ao atendimento em saúde mental. Através dessa portaria, foi definida, no CAPS, 

uma equipe mínima de profissionais para cada 30 pacientes e em turnos de quatro horas: um 

médico, um enfermeiro e quatro profissionais de nível superior entre psicólogos, assistentes 

sociais ou terapeutas ocupacionais. Nos hospitais psiquiátricos, a equipe mínima, para cada 240 

leitos, inclui um psiquiatra plantonista a cada 24 horas e um enfermeiro a cada 12 horas. Para 

cada 40 pacientes, conta-se com um psiquiatra e um enfermeiro prestando 20 horas de 

assistência por semana e, para cada 60 pacientes, um assistente social, um psicólogo, um 

terapeuta ocupacional, dois auxiliares de enfermagem prestando 20 horas de assistência 

semanal (Andreoli, 2007). 

Outro instrumento de gestão criado pelo MS para permitir a realização das reduções e 

fechamentos de leitos de hospitais psiquiátricos, de forma gradual, pactuada e planejada foi o 

Programa Nacional de Avaliação do Sistema Hospitalar/Psiquiatria (PNASH/Psiquiatria), 

criado em 2002. Esse programa possibilitou, também, um diagnóstico da assistência fornecida 

pelos hospitais psiquiátricos, conveniados e públicos. Trata-se, portanto, de um recente meio 

de avaliação do sistema (Brasil, 2005b). 

Nos últimos anos, o SUS vem se empenhando no processo de desinstitucionalização e 

na efetiva reintegração de indivíduos com transtornos mentais graves e persistentes, na 

comunidade. Exemplo desse empenho são a implantação e o financiamento de Serviços 

Residenciais Terapêuticos (SRT), que são casas localizadas no espaço urbano, constituídas para 
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atender às necessidades de moradia de pessoas portadoras de transtornos mentais graves, 

egressas ou não de hospitais psiquiátricos. Estes serviços surgem como componentes decisivos 

da política de saúde mental do Ministério da Saúde, para a concretização das diretrizes de 

superação do modelo de atenção centrado no hospital psiquiátrico. Com a implantação destas 

residências, os moradores podem circular nos espaços da cidade e comunidade, o que incentiva 

a inserção social (Brasil, 2005b).  

Kohn, Mello e Mello (2009) apontaram que, embora o financiamento da saúde mental 

seja feito por meio de impostos, nem toda a população tem acesso ao atendimento pelo SUS, 

sendo necessário recorrer a serviços privados. Apesar de evidências provando o contrário, há 

uma falta de credibilidade da população quanto aos tratamentos em saúde mental. Acredita-

se que os transtornos mentais constituem um mal passageiro e que, portanto, terá uma 

resolução espontânea. Existem também, limitações financeiras para o tratamento, além da 

pouca disponibilidade dos serviços especializados existentes. Outra questão levantada pelos 

autores foi quanto ao estigma relacionado ao portador de sofrimento mental, que forma uma 

barreira para o tratamento. 

 

Serviços de Saúde Mental no Brasil 

 Conforme apontado acima, foram desenvolvidos diversos serviços de saúde mental e 

outros dispositivos, a partir da Reforma Psiquiátrica brasileira, em particular os CAPS, que 

constituem o contexto do presente trabalho. Estes serviços serão descritos abaixo. 

 O Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (NASF-AB), atualmente 

regulamentado pela Portaria de Consolidação n°2, foi criado em 2008 pelo MS e tem como 

objetivo apoiar a consolidação da Atenção Básica no Brasil. Esse serviço conta com equipes 

multiprofissionais que atuam de forma integrada com as equipes de Saúde da Família (eSF) no 

atendimento a populações específicas, como consultório de rua, equipes ribeirinhas e fluviais. 

Atualmente, o NASF possui três modalidades, NASF 1, 2 e 3, que se distinguem pelo número 

de equipes e também pela carga horária dos funcionários (Brasil, s/d). 

 Os CAPS são dispositivos do SUS, regulamentados através da Portaria nº 3.088, de 23 

de dezembro de 2011 (Brasil, 2011a).  Eles têm valor estratégico para a Reforma Psiquiátrica, 

uma vez que foi com o surgimento destes serviços que a desinstitucionalização tornou-se 

possível no país (Brasil, 2005a). O primeiro CAPS do Brasil foi inaugurado em março de 1986, 

na cidade de São Paulo: Centro de Atenção Psicossocial Professor Luiz da Rocha Cerqueira, 

conhecido como CAPS da Rua Itapeva (Brasil, 2004). 
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 Esses dispositivos têm como função o atendimento clínico, em regime de atenção diária, 

aos pacientes portadores de transtornos mentais graves e persistentes, visando evitar as 

internações em hospitais psiquiátricos. Esses serviços visam promover a inserção social dos 

pacientes, através de ações intersetoriais e têm como objetivo regular a porta de entrada da rede 

de assistência em saúde mental na sua área de atuação, além de prestar suporte à atenção à saúde 

mental na rede básica. Portanto, os CAPs são responsáveis pela organização da rede de atenção 

às pessoas com transtornos mentais nos municípios, atuando como articuladores estratégicos da 

política de saúde mental (Brasil, 2005a). 

Os CAPS se diferenciam pelo porte, capacidade de atendimento, clientela atendida e são 

organizados de acordo com o perfil populacional dos municípios brasileiros. Dessa forma, eles 

se diferenciam em CAPS I, CAPS II, CAPS III, CAPSi e CAPSad (Brasil, 2005a). Os CAPS I, 

CAPS II e CAPS III são definidos por ordem crescente de porte/complexidade e abrangência 

populacional. As três modalidades de serviços cumprem a mesma função no atendimento 

público em saúde mental (Brasil, 2011b). 

Os CAPS I são os centros de menor porte, capazes de oferecer atendimento às demandas 

de saúde mental, em municípios com população entre 20.000 e 50.000 habitantes, que 

representam 19% dos municípios brasileiros e 17% da população do país. Eles contam como 

uma equipe mínima de 9 profissionais de nível médio e superior e têm, como clientela, adultos 

com transtornos mentais severos e persistentes e transtornos decorrentes do uso de álcool e 

outras drogas. Funcionam durante os cinco dias úteis da semana, e têm capacidade para o 

acompanhamento de cerca de 240 pessoas por mês (Brasil, 2005a). 

Os CAPS II são serviços de médio porte, que atendem a municípios com mais de 50.000 

habitantes, o que representa, aproximadamente, 10% dos municípios brasileiros, onde residem 

cerca de 65% da população brasileira. Atendem a pacientes adultos com transtornos mentais 

severos e persistentes. Esses dispositivos contam com uma equipe mínima de 12 profissionais 

de nível médio e superior. Eles têm capacidade para o acompanhamento de aproximadamente 

360 pessoas por mês e, também, funcionam durante os cinco dias úteis da semana (Brasil, 

2005a).   

Os CAPS do tipo III são os serviços de maior porte. Prestam assistência a municípios 

com mais de 200.000 habitantes. Eles estão presentes, em sua maioria, nas grandes metrópoles 

brasileiras. Os municípios com mais de 500.000 habitantes representam 0,63 % por cento dos 

municípios do país, no entanto concentram, aproximadamente, 29% da população total do país. 

São serviços de grande complexidade, que funcionam 24 horas em todos os dias da semana e 
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em feriados. Possuem, no máximo, cinco leitos e realizam, sempre que necessário, acolhimento 

noturno representado por internações curtas, de algumas horas a no máximo 7 dias. A equipe 

mínima para esses serviços é composta por 16 profissionais, entre nível médio e superior, além 

de equipe noturna e de final de semana. Esses CAPS têm capacidade para realizar o 

acompanhamento de, aproximadamente, 450 pessoas por mês (Brasil, 2005a). 

Os CAPSi são especializados no atendimento a crianças e a adolescentes com 

transtornos mentais. Atendem à demanda em saúde mental de municípios com mais de 200.000 

habitantes. Funcionam durante os cinco dias úteis da semana e têm capacidade para realizar o 

acompanhamento de, aproximadamente, 180 crianças e adolescentes por mês. Sua equipe 

mínima é composta de 11 profissionais de nível médio e superior (Brasil, 2005a). 

O CAPSad é especializado no atendimento a pessoas, de todas as faixas etárias, com 

transtorno pelo uso de álcool e outras drogas. Estão presentes em cidades e ou regiões com pelo 

menos 70 mil habitantes (Brasil /sd). 

Existem também os CAPS ad III Álcool e Drogas que funcionam 24 horas por dia. 

Assim como o CAPS ad, ele atende a pessoas de todas as faixas etárias com transtornos por uso 

de álcool e outras drogas, no entanto, além do funcionamento ininterrupto, possuem de 8 a 12 

vagas de acolhimento noturno e observação e estão presentes em cidades e ou regiões com pelo 

menos 150 mil habitantes (Brasil/sd). 

Os SRT são moradias ou casas destinadas a pacientes provindos de longa permanência 

em internações psiquiátricas e que não possuem suporte social e laços familiares. Estes serviços 

têm como finalidade a inserção dos pacientes na sociedade (Brasil, 2000). Os SRT devem ter, 

pelo menos, um profissional de nível superior, da área da saúde mental, além de dois 

profissionais de nível médio. Todos devem possuir habilidade em atuar na reabilitação 

psicossocial dos pacientes. O profissional de nível superior é a referência técnica da casa, 

cabendo a ele supervisionar diariamente as atividades e o processo de reabilitação dos 

moradores. Aos profissionais de nível médio, cabe prestar os cuidados e o auxílio diretos na 

reinserção social do paciente (Vidal, Bandeira & Gontijo, 2008).  

Cada residência deve estar referenciada a um CAPS, operando juntos na rede de atenção 

à saúde mental. São especialmente importantes nas cidades onde existem hospitais 

psiquiátricos, para facilitar o processo desinstitucionalização. OS SRTs podem acolher, 

também, pessoas que necessitam de outra solução de moradia e, devem acolher, no máximo, 

oito pessoas. O processo de implantação e expansão destes serviços é recente no Brasil e, 
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embora constante, tem ritmo próprio, e de forma geral, acompanha o movimento de desativação 

de leitos psiquiátricos (Brasil, 2005a). 

O Programa Volta para Casa (PVC) foi criado pela Lei 10.708, de 31 de julho de 2003 

e garante o auxílio-reabilitação psicossocial a pessoas em sofrimento mental, egressas de 

internação em hospitais psiquiátricos, cuja duração tenha sido igual ou superior a dois anos. 

Esse programa promove a autonomia do usuário e visa à restituição do direito de morar e de 

conviver em liberdade, além de assumir o papel central no processo de desinstitucionalização 

das pessoas com história de internação de longa permanência. Trata-se de um dos dispositivos 

da Reforma Psiquiátrica para fortalecer e expandir a rede extra- hospitalar, assim como os 

CAPS e os SRTs. Quando incluído no programa, o beneficiário ou seu representante legal passa 

a receber, mensalmente, durante o período de um ano, o auxílio de R$ 412,00. O benefício é 

pago por meio de crédito em conta na Caixa Econômica e pode ter seu prazo renovado, caso se 

mostre necessário à reintegração social do paciente, e após uma avaliação da equipe médica 

que acompanha o paciente. (Caixa Econômica Federal, s/d; Brasil, 2017d). 

No entanto, de acordo com o MS, em novembro de 2004, aproximadamente, 15.000 

pessoas poderiam receber o benefício, mas somente 800 pessoas receberam o auxílio. 

Observou-se que a principal causa para o não recebimento do auxílio, era a ausência de 

documentos dos pacientes asilares, como certidão de nascimento e Cadastro de Pessoa Física 

(CPF), dificultando o cadastro dos potenciais beneficiários do programa (Brasil, 2005a). 

Os Centros de Convivência e Cultura (CECOs) são dispositivos altamente potentes e 

efetivos na inclusão social das pessoas com transtornos mentais em tratamento. Trata-se de um 

serviço público, que compõe a rede de atenção substitutiva em saúde mental. Sua implantação 

ocorreu a partir de 2005, em municípios com uma boa rede de CAPS e com população superior 

a 200 mil habitantes. Eles oferecem espaços de sociabilidade, articulação com a vida cotidiana 

e produção cultural às pessoas com transtornos mentais. O valor estratégico desses centros 

reside no fato de que eles não se situam, exclusivamente, no campo da saúde, uma vez que são 

concebidos, fundamentalmente, no campo da cultura. Não são, portanto, equipamentos 

assistenciais, pois não oferecem atendimento médico, tampouco terapêutico. São dispositivos 

que se oferecem, para a pessoa com transtornos mentais, como espaços de articulação com a 

vida cotidiana e a cultura (Brasil, 2007). 
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Estudos sobre pacientes com comportamento suicida em serviços públicos, 
ambulatoriais de Saúde Mental 
 Como apontado na Introdução deste trabalho, foram encontrados nove estudos sobre 

suicídio entre os pacientes psiquiátricos de serviços de saúde mental, nas buscas realizadas nas 

bases de dados de publicações científicas, sendo que dois deles investigaram os fatores 

associados a tentativa de suicídio em usuários de álcool e outras drogas. Segue uma descrição 

destes estudos. 

López-Goñi et al. (2019) realizaram um estudo, na Espanha, cujo objetivo principal era 

determinar a taxa de prevalência de tentativas de suicídio, entre pacientes dependentes químicos 

com ideação suicida, em tratamento em um centro clínico espanhol, além de explorar as 

características diferenciais daqueles que tentaram ou não o suicídio. Foram avaliados 149 

pacientes com ideação suicida, que procuraram tratamento para dependência. A amostra foi 

composta por 110 homens e 39 mulheres. Os resultados mostraram que 39,6% dos pacientes 

avaliados tentaram suicídio. Os pesquisadores observaram que esses pacientes apresentaram 

um perfil de dependência química e desajuste na vida cotidiana, em contraste com os pacientes 

com ideação suicida, mas que não haviam tentado suicídio. As variáveis psicopatológicas, 

associadas às tentativas de suicídio, foram: pior estado psiquiátrico, hospitalização prévia por 

problemas psicológicos e histórico de delirium. Os autores recomendaram a realização de uma 

triagem sistemática do risco de suicídio em pacientes que procuram tratamento para problemas 

de dependência (López-Goñi et al. (2019). 

Rodríguez-Cintas et al. (2018) realizaram um estudo, em Barcelona, visando avaliar o 

perfil clínico e sociodemográfico de pacientes ambulatoriais, com transtornos por uso de 

substâncias e com suspeita de comportamento suicida ao longo da vida (ideação suicida prévia 

e / ou tentativas de suicídio), além de analisar seus fatores associados. Os pacientes estudados 

totalizaram 696 dependentes químicos, considerando os critérios do Sistema de Diagnóstico e 

Estatística de Classificação dos Transtornos Mentais (DSM-IV-TR). Os dados foram coletados 

na Unidade de Vício do Hospital Universitário de Vall d'Hebron. Os pesquisadores observaram 

que as ocorrências de ideação suicida e de tentativa de suicídio, ao longo da vida foram de 50% 

e 29%, respectivamente. A ideação suicida estava associada à presença de Transtorno de 

Personalidade Limítrofe (TPL), transtornos depressivos, abuso sexual, abuso de múltiplas 

drogas, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e impulsividade motora. Quanto aos 

fatores associados às tentativas de suicídio, foram observados: o diagnóstico de transtorno de 

personalidade borderline, a ocorrência de abuso ao longo da vida (emocional, físico ou sexual), 
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transtornos psicóticos concomitantes, abuso de múltiplas drogas, transtornos de ansiedade e 

sintomas depressivos (Rodríguez-Cintas et al., 2018). 

Borbas et al., (2020), com o intuito de identificar os fatores associados a tentativa de suicídio 

nos pacientes com transtorno mental, avaliou 300 pacientes em dois CAPS em Curitiba-PR. Os 

dados foram coletados por entrevista estruturada e leitura de prontuários. Dos participantes, 

67,7% informaram que já haviam tentado suicídio pelo menos uma vez, 31% relataram mais de 

três tentativas, sendo que o uso de medicamentos foi o meio mais comum (79,2%). As mulheres 

com transtornos mentais têm 2,26 mais chances de tentar suicídio, se comparadas aos homens 

com transtornos mentais. Quanto à escolaridade, aqueles que possuíam entre zero a oito anos 

de estudos e os que estudaram entre nove e doze anos possuíam 3,37 e 3,70 mais chances de 

tentar suicídio do que aqueles com mais anos de estudo. Usuários com má percepção da saúde 

tiveram 8,7 mais chances de tentar suicídio e a não adesão ao tratamento aumenta em 1,82 as 

chances de tentativa de suicídio. A partir dessas análises, foi criado um perfil dos pacientes, 

com transtornos mentais, com maiores chances de tentar suicídio: 95,7% são mulheres, com 

escolaridade até 12 anos de estudo, com uma percepção ruim/regular da sua saúde e sem adesão 

ao tratamento medicamentoso. O perfil com menor chance de tentar suicídio (14,4%) é 

composto por pacientes do sexo masculino, com escolaridade acima de 13 anos de estudo, que 

considera sua saúde boa/excelente e adere à terapêutica medicamentosa na saúde mental 

Botti et al (2018a, 2018b e 2019) citam resultados que se referem a uma mesma pesquisa, 

em que investigaram a relação entre tentativa de suicídio e características sociodemográficos e 

psiquiátricas, entre pacientes com transtornos psiquiátricos, atendidos no CAPS, da cidade de 

Divinópolis-MG. Esses pesquisadores analisaram 410 prontuários e encontraram 22,9%, (94) 

dos pacientes com registro de tentativa de suicídio, sendo que, em 20,2% (19) dos casos, a 

tentativa de suicídio foi o motivo da admissão no serviço; 53,2% (50) apresentaram ideação 

suicida e 3,2% (3) tiveram morte registrada no prontuário por suicídio. Entre os pacientes que 

apresentaram tentativa de suicídio, os diagnósticos principais, foram: os transtornos do humor 

(29,8% /28), seguidos dos transtornos devido ao uso de drogas (26,6%/25) e da esquizofrenia, 

transtornos esquizotípicos e transtornos delirantes (25,5%/24). Quanto às características 

sociodemográficas dos pacientes, a maioria era do sexo masculino (51,5%); com idade entre 19 

e 59 anos (87,3%); sem vínculo matrimonial, solteiro, separado ou viúvo (57,8%); sem filhos 

(54,1%); com escolaridade abaixo de oito anos de estudo (71,8%) e em inatividade laboral 

(70,6%) (Botti et al., 2018a; Botti et al., 2019). 
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 As mulheres apresentaram mais comportamento suicida (38,7%) do que os homens 

(31,8%). A admissão por ideação suicida também foi mais prevalente entre as mulheres 

(28,1%), em comparação aos homens (20,9%). No entanto, os homens tentaram mais suicídio 

(23,7%) do que as mulheres (22,1%). A admissão por tentativa de suicídio foi mais comum 

entre os homens (5,2%) do que entre as mulheres (4%). As três mortes por suicido registradas, 

todas foram entre mulheres e nenhuma delas descrevia o meio de consumação do ato. Embora 

o meio fosse pouco descrito nos prontuários, entre as mulheres era mais comum a intoxicação 

por fármacos (29,5%) e, entre os homens, eram as lesões autoprovocadas (14%). Em se tratando 

de diagnóstico, as mulheres com comportamento suicida na admissão possuíam, em sua maioria 

(49,4%), o diagnóstico de transtorno de humor e os homens o uso de drogas (37,9%) (Botti et 

al., 2018b). 

 Brown et al., (2000) realizaram um estudo, nos Estados Unidos, com duração de 20 

anos, para detectar os fatores de risco para suicídio, associado a variáveis psicológicas, 

demográficas, diagnósticas e de história psiquiátrica, em pacientes com transtornos mentais em 

serviços de saúde mental. A amostra foi composta por 6.891 pacientes ambulatoriais, que foram 

avaliados no período de 1 de janeiro de 1975 e 31 de dezembro de 1995, no Centro de Terapia 

Cognitiva da Universidade da Pensilvânia. Dentre os 6.891 pacientes estudados, 49 morreram 

por suicídios (ou seja, 0.71%) e 170 por mortes naturais (2.5%). Esse estudo mostrou que, 

dentre os 49 pacientes que morreram por suicídio, 27 deles (55.1 %) já haviam cometido pelo 

menos uma tentativa prévia, enquanto no grupo dos pacientes que não morreram por suicídio 

(6.842 restantes), 694 pessoas (10,14%), também tentaram suicídio. No total, para o grupo de 

pessoas estudadas, 721 pacientes dentre os 6.891 pesquisados, 10,46% tentaram suicídio, pelo 

menos, uma vez ao longo da sua vida. Nota-se que a probabilidade de ocorrência de tentativas 

anteriores de suicídio é em torno de 5 vezes maior no grupo dos pacientes que efetivamente 

conseguiram tirar a própria vida. Dentre as pessoas com morte por suicídio, 47 (96%) 

apresentavam algum tipo de desordem mental, seja primária, secundária ou terciária. Quanto 

aos diagnósticos, 34 (69%) dos pacientes tinham diagnósticos primários de depressão maior, 7 

(14%) tinham diagnóstico de transtorno bipolar, 6 (12%) apresentaram depressão unipolar, 1 

pessoa (2%) apresentou desordem de ansiedade generalizada, 1 pessoa (2%) apresentou humor 

depressivo e 6 pacientes (12%) da amostra apresentaram diagnóstico de alcoolismo ou abuso 

de outras drogas (Brown et al., 2000). 

 Os resultados deste estudo indicaram que níveis mais elevados de ideação suicida, 

depressão e desesperança foram os fatores de risco significativos para o suicídio. Em 
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contrapartida, níveis mais altos de ansiedade não foram fatores de risco significativos. Com 

relação aos diagnósticos psiquiátricos, transtorno de humor, transtorno depressivo maior e 

transtorno bipolar foram os fatores de risco significativos. Episódios recorrentes de transtorno 

depressivo maior foram especialmente significativos, nos casos de suicídio, entretanto, episódio 

único de transtorno depressivo maior não foi um fator significativo. O diagnóstico de 

esquizofrenia não emergiu como um fator de risco significativo, embora estudos prévios tenham 

indicado que, aproximadamente, 10% desses pacientes, eventualmente, cometem suicídio 

(Brown et al., 2000).  

Com relação às variáveis de história psiquiátrica, os achados deste último estudo estão 

de acordo com outros estudos prospectivos que encontraram tentativas anteriores de suicídio 

ou hospitalização psiquiátrica prévia como fatores de risco significativos para o suicídio. 

Portanto, estes dados apontaram para a importância de se obter uma história psiquiátrica 

completa, com o objetivo de avaliar o risco de suicídio. Os resultados também indicaram que o 

status de desempregado era um fator de risco significativo para o suicídio. Os autores apontaram 

para o fato de que a amostra foi predominantemente composta por brancos instruídos, devendo-

se, portanto, ter cautela ao generalizar as conclusões deste estudo para outras populações 

ambulatoriais Quanto aos métodos utilizados para o suicídio, 29% foram por overdose, 27% 

por arma de fogo, 14% por enforcamento, 10% por afogamento, 6% por inalação de monóxido 

de carbono, 6% por asfixia (com sacola de plástico), 2% por inação de fumaça, 2% por cianeto, 

2% lesão por múltiplas fraturas (pulou da residência), 2% por laceração da jugular (Brown et 

al., 2000). 

Vidal, Gontijo e Lima (2013) realizaram um estudo do perfil epidemiológico dos 

sujeitos que tentaram suicídio, entre os anos de 2003 a 2009, na microrregião de Barbacena, 

Minas Gerais. O estudo constatou que dos 807 indivíduos que tentaram suicídio, 52 morreram. 

Dessas mortes, 12 foram por suicídio, dez por causas externas e 30 por outras causas de morte. 

A maioria das mortes por suicídio (90%) ocorreu depois de 24 meses após a tentativa e 60% no 

primeiro ano que se seguiu à tentativa e 90% dos casos apresentavam algum transtorno 

psiquiátrico e mais de dois terços estavam sem tratamento. Os resultados mostraram que as altas 

taxas de mortalidade por esse agravo, bem como o expressivo número de tentativas de suicídio, 

indicam a necessidade de melhorar os cuidados à saúde desses indivíduos, tanto no que se refere 

aos aspectos preventivos quanto no tratamento, além da melhoria nas diretrizes emanadas pelo 

MS. 
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 Oliveira et al. (2013) realizaram um estudo com 113 pacientes com histórico de pelo 

menos uma tentativa de suicídio, em qualquer período da vida, atendidos por um CAPS em 

Fortaleza-Ceará. Destes 113 indivíduos, 66,4% tentaram suicídio mais de uma vez; 64,6% eram 

do sexo feminino; 76% tinham entre 30 e 59 anos; 75,2% não possuíam escolaridade; 65,5% 

não possuíam companheiro (a); 85,8% recebiam até um mês de salário-mínimo; 68,7% daqueles 

que não trabalhavam, gostariam de possuir um emprego; 67% afirmaram ter amigos; 96,5% 

possuíam religião e desses 65% informaram que quase nunca participavam de cultos; 68% 

tinham histórico de internação psiquiátrica. Do total de pacientes que tentaram suicídio, 79% 

precisaram de assistência hospitalar psiquiátrica, após a tentativa de suicídio, e 61% foi 

encaminhado ao CAPS. Os pacientes que relataram não gostar de trabalhar, apresentaram uma 

chance 13 vezes maior de tentar suicídio do que aqueles que afirmaram gostar. Em resumo, 

analisando os resultados desses quatro estudos descritos acima, observamos que a porcentagem 

de tentativa de suicídio ocorreu, portanto, entre 10,14%% e 67,7,4% das amostras avaliadas. 
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OBJETIVOS 
 

Objetivo Geral:   
O objetivo do presente estudo foi investigar a prevalência de tentativas de suicídio, no 

período de 2004 a março de 2021, entre os usuários do CAPS da cidade de São João del-Rei, 

Minas Gerais (MG) e seus fatores associados, sociodemográficos e clínicos.  

 

Objetivos Específicos:  

1. Investigar os tipos de transtornos mentais mais prevalentes entre pacientes com história de 

tentativa de suicídio, atendidos no CAPS, no período de 2004 a março de 2021; 

2. Analisar as relações entre variáveis sociodemográficos e a tentativa de suicídio nos usuários 

do CAPS; 

3. Examinar as relações entre variáveis clínicas e a tentativa de suicídio nos usuários do CAPS; 

4. Examinar a evolução temporal do número de tentativas de suicídio e 

5. Identificar os fatores preditores da tentativa de suicídio. 
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HIPÓTESES 

 

1. A prevalência de tentativa de suicídio será mais elevada nos pacientes com diagnósticos 

da categoria de transtornos afetivos (F30-39) do que nos pacientes com outros transtornos 

mentais.  

Variável Independente (VI) = Diagnósticos (Níveis: Transtornos afetivos).  

Variável Dependente (VD) = Porcentagem de pacientes com histórico de tentativas de 

suicido. 

 

2. A prevalência de tentativa de suicídio será mais elevada nos pacientes do sexo feminino, 

comparativamente aos pacientes do sexo masculino. 

VI = Sexo. 

VD = Porcentagem de pacientes com histórico de tentativas de suicido. 

 

3. A prevalência de tentativa de suicídio será maior nos pacientes de baixa escolaridade 

(menos de oito anos de estudo). 

VI = Escolaridade (dois subgrupos: menos de 8 anos de estudo versus 8 anos ou mais 

de estudo). 

VD = Porcentagem de pacientes com histórico de tentativas de suicido. 

 

4. A prevalência de tentativa de suicídio será mais elevada para os pacientes que vivem 

sem cônjuge do que para aqueles que vivem com companheiro. 

VI = Se vive ou não com cônjuge. 

VD = Porcentagem de pacientes com histórico de tentativas de suicido. 

 

Justificativa das hipóteses 

Com relação a primeira hipótese, há evidências na literatura de que os transtornos mais 

comuns associados ao suicídio incluem transtornos afetivos (F30-39), alcoolismo e 

abuso/dependência de outras drogas, transtorno de personalidade e esquizofrenia (ABP, 2014; 

OMS, 2014). A segunda hipótese se justifica a partir de dados do SINAN, que mostram taxas 

de tentativa de suicídio mais elevadas entre as mulheres (69,0%), comparativamente aos 

homens (31,0%) (Botega, 2015 e Brasil, 2017a). A terceira e quarta hipóteses se justificam por 

estudos anteriores, que demonstraram maior porcentagem de tentativa de suicídio entre pessoas 
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com até doze anos de estudo e sem convívio marital (Oliveira et al., 2013; Borbas et al., 2020 

e Botti et al., 2018a).  
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MÉTODO 

 
Delineamento de Pesquisa  

O presente estudo consistiu em uma pesquisa de Coorte Retrospectiva, na qual foram 

avaliadas as tentativas de suicídio dos pacientes do CAPS de São João del-Rei, por meio da 

análise dos prontuários no período de 2004 (ano de implantação do CAPS) a março de 2021. 

Verificou-se a prevalência de casos de tentativas de suicídio, ocorridas nesse período, e suas 

relações com variáveis sociodemográficas e clínicas. Foi utilizado, ainda, o delineamento de 

Comparação de Grupo Estático, no qual se investigou a associação entre variáveis, comparando 

dois ou mais subgrupos naturais, tais como grupos formados por sexo, diagnóstico ou faixa 

etária, em relação às porcentagens de suicídio encontradas (Selltiz, C., Wrightsman, L. S., & 

Cook, S. W.,1987).  

Esta pesquisa pode ser considerada, também, como um estudo do tipo correlacional, 

uma vez que se investigou as relações entre variáveis que ocorrem naturalmente nos indivíduos 

ou grupos de comparação, sem manipulação experimental das variáveis (Contandriopoulos, A. 

P., Champagne, F., Potvin, L., Denis, J. L., & Boyle, P.,1994; Selltiz et al., 1987). No presente 

estudo, foram verificadas as associações entre a prevalência de casos de tentativa de suicídio 

na amostra e suas características sociodemográficas e clínicas, citadas anteriormente.   

Este estudo caracteriza-se, ainda, como uma Pesquisa Avaliativa Somativa, definida por 

Contandriopoulos et al. (1994) e Selltiz et al. (1987), como aquela que avalia os resultados de 

um serviço, programa ou intervenção. Na pesquisa proposta, a prevalência de tentativa de 

suicídio e/ou suicídio consumado foi avaliada como indicador indireto da qualidade do serviço, 

no que se refere à preservação da vida. 

 

Descrição do Local da Pesquisa 
O presente estudo foi realizado a partir dos prontuários dos pacientes atendidos pelo 

CAPS da cidade de São João del-Rei, MG. Trata-se de serviço do SUS, regulamentado através 

da Portaria nº 3.088, de 23 de dezembro de 2011. Caracterizado como CAPS do tipo II, o serviço 

de São João del-Rei é responsável pelo atendimento a pacientes adultos, encaminhados por 

outros serviços de saúde como emergência psiquiátrica ou que foram desinstitucionalizados. 

Inaugurado em 2004, esse dispositivo tem como objetivo prestar assistência diária a adultos 

com necessidade de tratamento em Saúde Mental. Seu horário de funcionamento é de segunda 

a sexta-feira, das 7 às 17 h e conta com uma equipe multiprofissional para atender, além da 

cidade de São João del-Rei, outros 10 municípios próximos.  
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A equipe multiprofissional é composta por um gerente, quatro médicos psiquiatras, dois 

psicólogos, um assistente social, um enfermeiro, um farmacêutico, um profissional responsável 

pelos sérvios gerais e um porteiro. O CAPS possui o PTS (Projeto Terapêutico Singular) 

realizado pelo técnico de referência, que é o profissional escalado para acolher o usuário, 

podendo ser um psicólogo, enfermeiro, farmacêutico ou assistente social. Esse serviço constitui 

no acolhimento, escuta terapêutica e identificação das necessidades do usuário, a qual pode ser 

um encaminhamento a um serviço específico, fora do CAPS, como para um tratamento clínico, 

o CRAS (Centro de Referência da Assistência Social), CREAS (Centro de Referência 

Especializado de Assistência Social), assistência social etc.). Após o acolhimento, caso seja 

identificado que o caso é de abrangência do CAPS, o usuário é avaliado e colocado em um dos 

3 regimes ofertados pelo serviço que são: intensivo, semi-intensivo e não intensivo. No sistema 

intensivo, o usuário fica em permanência dia durante 5 dias da semana e durante todo o 

funcionamento do serviço, neste regime ele e avaliado e é acompanhado a sua evolução. No 

regime semi-intensivo o usuário fica no serviço alguns dias na semana, acordado com o técnico 

de referência. Já no regime não intensivo, o usuário já estabilizado comparece ao CAPS de 

forma regular e agendada de acordo com a decisão da equipe multidisciplinar. Em todos os 

regimes é oferecido assistência psiquiátrica, psicológica, farmacêutica, medicamentosa, de 

assistência social e oficinas, promovendo a reabilitação, promoção da saúde mental e 

psicoeducação. 

Atualmente, o CAPS possui 4334 prontuários, sendo que aproximadamente, 150 desses 

são considerados pacientes ativos. No entanto, esse número é quase que diariamente 

modificado, uma vez que o serviço é referência para toda a região.  

 

População-alvo 
 A população-alvo desta pesquisa foi composta por todos os 4290 prontuários de 

pacientes psiquiátricos, que foram ou ainda são usuários do CAPS de São João del-Rei e que 

preencheram os critérios de inclusão e exclusão adotados. Foram incluídos, neste estudo, 

prontuários de pacientes de ambos os sexos e que tinham sido arquivados, desde a inauguração 

do serviço, em 2004, até 31 de março de 2021. Foram excluídos prontuários cujo atendimento 

era feito apenas para fins de perícias por ordem judicial, encaminhamentos para internação, 

requerimento de benefícios, muito incompletos, nos quais dados importantes estavam não 

disponibilizados, como por exemplo o nome do usuário. 

 



56 
 

Amostra  
 Para a realização deste estudo, foi utilizado o método de Amostragem Probabilística, 

dos subtipos Estratificada e Sistemática, combinados. Nas Amostragens Probabilísticas, os 

indivíduos da população-alvo têm uma chance conhecida e diferente de zero de serem sorteados 

para compor a amostra. Essa técnica permite a inferência estatística sobre os resultados 

observados, para a população-alvo, além de garantir a generalização dos resultados e a 

maximização da validade externa, uma vez que assegura a representatividade da amostra 

(Contandriopoulos et al., 1994). 

Na Amostragem Estratificada, a população-alvo deve ser dividida em subconjuntos 

denominados estratos e sorteia-se uma sub-amostra em cada um deles (Contandriopoulos et al., 

1994). No presente estudo, os prontuários, numerados no serviço de 1 a 4290, foram divididos 

em 15 estratos, assim definidos: 1 – 300; 303 – 600; 603 – 900; 903 – 1.200; 1.203 – 1.500; 

1.503 -1.800; 1.803 – 2.100; 2.103 – 2.400; 2.403 – 2.700; 2.703 - 3.000; 3003 - 3300; 3303 -

3600; 3603 – 3900; 3903 – 4200 e 4203 – 4290. 

Após a estratificação da população-alvo, e dentro de cada estrato, foi empregada a 

Amostragem Sistemática para seleção dos prontuários. Esse procedimento probabilístico 

seleciona indivíduos a partir de um intervalo fixo (Contandriopoulos et al., 1994). No presente 

estudo, os prontuários foram selecionados a partir de múltiplos de três, dentro de cada estrato 

(prontuário 1, 3, 6, 9, etc.). Desta forma, é possível selecionar, mais precisamente, os sujeitos 

ao longo do tempo. Os estratos foram divididos em 13 iguais, com 100 prontuários cada um, 

além de mais um estrato com 101 unidades e outro com 30 prontuários, somando 1431 

prontuários, distribuídos em um total de 15 estratos.  

O tamanho da amostra foi determinado por meio do cálculo estatístico, a partir de uma 

equação adaptada do estudo de Miot (2011). Foi considerado um erro amostral (em percentual) 

máximo tolerado de 𝐸 = 2% = 0,02. Foi também adotado o valor de 0,2293 para a estimativa 

da proporção de resultados favoráveis da variável na população (p), obtido na pesquisa de Botti 

et, al. (2018a), realizada na cidade de Divinópolis/MG, no qual foi encontrada uma taxa de 

22,93% de casos de tentativas de suicídio, ao analisar 410 prontuários já citado anteriormente. 

Foram 94 pacientes (50 homens e 44 mulheres) que apresentaram tentativa de suicídio. 

Portanto, a equação com o tamanho da amostra sugerida foi: 
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𝑛 =
𝑁 × 𝑝 × 𝑞 × 𝑍

(𝑁 − 1) × (𝐸) + 𝑝 × 𝑞 × 𝑍

=
3900 × 0,2293 × 0,7707 × (1,96)

(3900 − 1) × (0,02) + 0,2293 × 0,7707 × (1,96)

≅ 1183. 

 

em que n é o tamanho da amostra; 𝑍 ⁄  é o valor crítico para o grau de confiança desejado, 

usualmente: 1,96 (95%); 𝐸 é o erro padrão, usualmente: ± 5% da proporção dos casos (precisão 

absoluta) – no nosso caso foi considerado 𝐸 = 2% (ao admitir um erro padrão menor, 

consequentemente, temos a necessidade de ter um tamanho amostral maior);  N é o tamanho da 

população (finita) (no momento do cálculo o número de prontuários do serviço era 3900); p é 

a proporção de resultados favoráveis da variável na população e q é a proporção de resultados 

desfavoráveis na população(𝑞 = 1 − 𝑝).  

Apesar de o tamanho amostral calculado ser de 1183, seguindo as recomendações de 

Miot (2011), deve-se incluir uma correção do cálculo inicial do tamanho da amostra, 

acrescentando um aumento de até 30%, a fim de prever que indivíduos possam ser 

penitenciados pela saída, desistência, perda, morte ou exclusão do estudo. Desta forma, decidiu-

se coletar 1300 prontuários no presente estudo.  

No entanto, não foram encontrados todos os prontuários no serviço. Segundo relato da 

gerência, muitos se perderam com o tempo, nas mudanças de endereço, ou foram transferidos 

para o CAPSad e para o Núcleo de Saúde Mental, quando esses serviços foram implantados. 

Foram um total de 395 prontuários não encontrados, mais 97 excluídos do estudo, por não 

preencherem os critérios de inclusão, somando-se 492 prontuários não analisados. Com isso, a 

amostra total foi composta por 808 prontuários do serviço.  

 

Instrumento de Medida 
Questionário sociodemográfico e clínico: No presente estudo, foi utilizado um 

questionário elaborado para esta pesquisa, visando avaliar as características sociodemográficas 

e clínicas dos sujeitos. Esses dados servem para caracterizar a amostra e investigar os possíveis 

fatores associados à tentativa de suicídio dos sujeitos avaliados (Apêndice A).  

O questionário foi desenvolvido a partir de dados relevantes, encontrados na literatura, 

no que diz respeito às características das pessoas com comportamento suicida. O questionário 

avaliou as seguintes variáveis sociodemográficas: idade, sexo, estado civil, se possui filhos 

religião, escolaridade, se possui renda e de onde ela vem, cidade onde vive e se possui doença 

física. As características clínicas avaliadas foram: História Psiquiátrica: se a admissão no CAPS 
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se deu devido à tentativa de suicídio, diagnóstico principal, uso de medicamento psiquiátrico e 

comorbidade psiquiátrica; Tratamento Psiquiátrico Extra CAPS: se houve tratamento em 

hospital psiquiátrico ou outros serviços psiquiátricos; História Pessoal: história de perdas 

(morte, separação, perda de emprego), datas importantes coincidindo com o comportamento 

suicida e experiências traumáticas (acidente, violência); História Familiar: ocorrência de 

transtornos psiquiátricos na família, comportamento suicida na família e conflito familiar; 

Comportamento Suicida do paciente: ideação, tentativa, número de tentativa e suicídio 

consumado pelo paciente. 

 

Procedimento de Coleta de Dados 
A coleta de dados foi conduzida pela pesquisadora, através da leitura e análise dos 

prontuários dos pacientes atendidos no serviço. A coleta foi realizada a partir do questionário 

construído especificamente para esta pesquisa, o qual foi preenchido durante a leitura dos 

prontuários (Apêndice A). Os prontuários foram analisados em sua ordem de identificação (1, 

3, 6, etc.), dentro de cada estrato, seguindo-se a ordem de numeração dos estratos (os estratos 

são definidos pelos prontuários numerados de 1 _ 300, 303 - 600, etc., conforme descrito 

anteriormente. A coleta de dados foi realizada em uma sala específica do serviço de saúde 

mental, atribuída pela coordenação do serviço para este fim. 

 

Análise de Dados 
Os dados obtidos foram analisados por meio do software IBM Statistical Package for 

Social Sciences (SPSS), versão 20.0 para Windows. Os testes estatísticos foram conduzidos 

adotando-se o nível de significância de p < 0,05. Foram realizadas as seguintes análises 

estatísticas: 

1. Estatística descritiva, com cálculo de médias, desvios padrão e porcentagens, para 

descrição das variáveis sociodemográficas e clínicas, na amostra total e no grupo de 

pacientes que tentaram suicídio. 

 

2. Para observar as tentativas de suicídio ao longo do tempo, foram plotados dois 

gráficos, por meio do software MS EXCEL, com dados registrados por ano, no 

período entre 2004 e 2020. No primeiro gráfico, foi comparado o número de 

pacientes que tentaram suicídio (linha vermelha) e o número dos que não tentaram 

(linha azul), nos mesmos períodos. No segundo, foi apresentado o percentual de 

tentativas de suicídio na amostra e a média de tentativas de suicídio. 
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3. Para avaliar diferenças de tentativas de suicídio entre subgrupos de sujeitos 

formados a partir das variáveis independentes contínuas, foi utilizado o teste “t” de 

Student e, para as variáveis categóricas, foram utilizadas tabelas de referência 

cruzada, com estimação da estatística Qui-quadrado. 

      

4. Análise de Regressão Logística para identificar os fatores preditores da tentativa 

de suicídio, tendo como variável dependente ter tentado ou não o suicídio. Esta 

análise foi dividida em duas etapas. Na primeira etapa, incluiu-se todas as variáveis 

independentes sociodemográficas e clínicas e foi avaliada a significância estatística 

dos modelos. Como os modelos contendo todas as variáveis não foram 

significativos, aplicou-se uma metodologia alternativa proposta por Hosmer e 

Lemeshow (2000). Foi utilizado um nível de significância p < 0,05.  

 

Considerações Éticas  

Com a finalidade de atender aos preceitos éticos, conforme resolução 510 de 07 de abril 

de 2016, este estudo foi submetido à Comissão de Ética em Pesquisa envolvendo Seres 

Humanos (CEPES) da UFSJ. O parecer de aprovação da pesquisa encontra-se no Anexo E 

(parecer 3.902.601). O projeto também foi aprovado pelo secretário de saúde da prefeitura de 

São João del-Rei e pela coordenação do CAPS.  

Foi solicitada e aprovada a dispensa do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE), (Anexo A), por tratar-se de um projeto de pesquisa de análise documental, cuja coleta 

de dados foi realizada em prontuários, sem contato com pacientes. Para garantir a preservação 

das informações dos prontuários e a confidencialidade dos pacientes, foi assinado pelo 

pesquisador um Termo de Compromisso, para utilização de dados dos prontuários, o qual foi 

entregue aos responsáveis pelo serviço (Anexo B). Os resultados foram apresentados 

pessoalmente à coordenação do serviço de saúde mental, como uma forma de retorno pela sua 

autorização de uso dos prontuários. 

Para garantir o anonimato e sigilo dos dados, foram adotados os seguintes 

procedimentos: 1) Os dados foram apresentados como resultados do grupo de pacientes como 

um todo e não ao nível de dados individuais, portanto, não houve risco de exposição pessoal; 

2) Ninguém soube de antemão, no serviço, quais prontuários seriam consultados dentro do 
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conjunto de prontuários do arquivo e 3) Os prontuários foram numerados, não aparecendo o 

nome dos usuários. 
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RESULTADOS 

 

A princípio, serão apresentados os resultados das análises estatísticas descritivas para 

caracterização sociodemográfica e clínica da amostra total dos prontuários e para descrever a 

porcentagem de ocorrências de ideação e de tentativas de suicídio. Após estes resultados, serão 

apresentados os dados descritivos referentes especificamente ao grupo de pacientes que 

tentaram suicido. A evolução temporal gráfica da frequência de tentativas de suicídio será 

apresentada, seguida pela apresentação dos métodos utilizados nas tentativas de suicídio e as 

frequências e porcentagens dos números de tentativas. Em seguida, serão apresentados os 

resultados da análise da associação entre a tentativa de suicídio e variáveis clínicas e 

sociodemográficas. Por fim, serão apresentados os resultados de uma análise de regressão 

logística das variáveis sociodemográficas e clínicas, com o objetivo de prever a razão de 

chances destas variáveis independentes estarem associadas à tentativa de suicídio.  

 

Descrição da amostra dos prontuários  

            Características sociodemográficas e clínicas 

            A Tabela 1 apresenta os resultados das características sociodemográficas e clínicas de 

toda a amostra. A maioria dos pacientes (56,10%) era do sexo feminino. A faixa etária 

predominante era entre 26 e 60 anos de idade (71,90%) e a média de idade era de 38,77 anos 

(D.P.= 14,36). Com relação à escolaridade, a maioria (50,20%) possuía menos de oito anos de 

estudo. Em se tratando do estado civil, 44,90% eram solteiros e a maioria (50,90%) não vivia 

com cônjuge. A maioria não vivia com a família de origem (54,00%) e 47,00% possuíam filhos. 

Quanto à religião, a maioria dos indivíduos (69,00%) possuía alguma religião e, dentre esses, a 

mais prevalecente era a católica, com 74,00% dos prontuários. A maioria (50,60%) possuía 

alguma renda e, dentre eles, a maioria (52,00%) era proveniente do trabalho. Do total de 

prontuários analisados, 38,50% possuíam alguma doença física, no entanto, na maioria dos 

prontuários (56,90%), não havia esse dado disponível. Os óbitos representaram 2,70% dos 

prontuários do serviço. Por fim, a maioria dos usuários (59,30%) vivia na cidade de São João 

del Rei-MG.   
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Tabela 1 

Frequências e porcentagens das variáveis sociodemográficas e clínicas 

(Continua) 

Variáveis Categorias 
Frequências 

(n) 
Porcentagens 

(%) 

Sexo 
Masculino 355 43,90% 
Feminino 453 56,10% 

    

Faixa Etária 

5 a 17 anos 39 4,80% 
18 a 25 anos 123 15,20% 
26 a 60 anos 581 71,90% 
61 anos ou mais 63 7,80% 
Não especificado 2 0,20% 

    

Escolaridade 
Menos de oito anos de estudo 406 50,20% 
Oito ou mais anos de estudo 276 34,20% 
Não especificado 126 15,60% 

    

Estado civil 

Solteiro (a) 363 44,90% 
Casado (a) / mora junto 278 34,40% 
Viúvo (a) 37 4,60% 
Divorciado (a)/separado (a) 110 13,60% 
Não especificado 20 2,50% 

    

Vive com a Família 
Secundária 

Não 411 50,90% 
Sim 316 39,10% 
Não especificado 81 10,00% 

    

Vive com a Família de 
Origem 

Sim 278 34,40% 
Não 436 54,00% 
Não especificado 94 11,60% 

    

Possui filhos 
Sim 380 47,00% 
Não 134 16,60% 
Não especificado 294 36,40% 

    

Possui religião 
Sim 558 69,00% 
Não 40 5,00% 
Não especificado 210 26,00% 

    

Qual religião 

Católico (a) 415 74,00% 
Evangélico /Crente/Protestante 117 20,80% 
Espírita 18 3,20% 
Outras 11 2,00% 

    

Possui renda 
Sim 409 50,60% 
Não 78 9,70% 
Não especificado 321 39,70% 

    

Fonte de renda 

Aposentadoria / pensão / benefício / 
INSS 

153 37,50% 

Auxílio-doença 17 4,00% 
Trabalho 212 52,00% 
Não especificado 12 3,00% 
Bolsa família 8 2,00% 
Outros 6 1,50% 

    

Doença física 
Sim 311 38,50% 
Não 37 4,60% 
Não especificado 460 56,90% 

    

Óbito 
Sim 22 2,70% 
Não 786 97,30% 

    

Cidade 
São João del-Rei 479 59,30% 
Barroso 57 7,10% 
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Variáveis Categorias 
Frequências 

(n) 
Porcentagens 

(%) 
Santa Cruz de Minas 47 5,80% 
Prados 43 5,30% 
Resende Costa 27 3,30% 
Dores de Campos 24 3,00% 
Lagoa Dourada 22 2,70% 
Ritápolis 19 2,40% 
São Tiago 19 2,40% 
Tiradentes 19 2,40% 
Outros 52 6,30% 

             

 História psiquiátrica 

Os dados sobre a história e diagnóstico psiquiátrico estão apresentados na Tabela 2. 

Dentre os pacientes da amostra, 18,10% tiveram como motivo da sua entrada no serviço, a 

tentativa de suicídio. Em se tratando do uso de álcool e/ou drogas em algum momento da vida, 

41,70% já usaram, no entanto, 46,90% dos prontuários não possuíam esse dado disponível. 

Quanto ao uso de medicamentos psiquiátricos, a grande maioria (93,90%) fazia uso. No que se 

refere às comorbidades psiquiátricas a maioria dos pacientes (76,20%) não as possuíam. Acerca 

das internações psiquiátricas, 29,50% passaram por internação, seja em hospital, clínica ou 

manicômio judiciário, 30,00% não tiveram internações e 40,50% dos prontuários não possuíam 

essa informação. O diagnóstico psiquiátrico mais comum, na amostra de prontuários 

encontrados no CAPS, foi o de episódios depressivos (19,80%), seguido de esquizofrenia 

(13,90%) e transtorno bipolar afetivo (9,80%). Os transtornos afetivos encontrados na amostra 

(F30 a F39) somam 35,90% dos casos. 

 

Tabela 2  

Frequências e porcentagens das variáveis de história psiquiátrica   

Continua 

Variáveis Categorias 
Frequências 

(n) 
Porcentagens 

(%) 
  Sim 146 18,10% 

Admissão por tentativa de suicídio Não 662 81,90% 
    

Usa/usou/álcool/drogas em algum momento da 
vida 

Sim 337 41,70% 
Não 92 11,40% 
Não especificado 379 46,90% 

    

Medicamento psiquiátrico 
Sim 759 93,90% 
Não 21 2,60% 
Não especificado 28 3,50% 

    

Comorbidade psiquiátrica 
Sim 192 23,80% 
Não  616 76,20% 

    

Internação psiquiátrica 
Sim 238 29,50% 
Não 243 30,00% 
Não especificado 327 40,50% 
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Variáveis Categorias 
Frequências 

(n) 
Porcentagens 

(%) 

Diagnóstico psiquiátrico 

F32 160 19,80% 
F20 112 13,90% 
F31 79 9,80% 
F41 63 7,80% 
F19 49 6,10% 
F10 47 5,80% 
F23 34 4,20% 
F33 29 3,60% 
F29 28 3,50% 
F60 18 2,20% 
F70 17 2,10% 
F30 12 1,50% 
F39 8 1,00% 
F34 2 0,20% 
Outros 150 18,50% 

    Nota. F32: Episódios Depressivos; F20: Esquizofrenia; F31: Transtorno afetivo bipolar; F41: Outros transtornos 
ansiosos; F19: Transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de múltiplas drogas; F10: Transtornos 
mentais e comportamentais devido ao uso de álcool; F23: Transtornos psicóticos agudos e transitórios; F33: 
Transtorno depressivo recorrente; F29: Psicose não orgânica não especificada; F60: Transtornos específicos da 
personalidade; F70: Retardo mental leve; F30: Episódio Maníaco; F39: Transtorno de humor (afetivo) não 
identificado e F34: Transtornos de humor (afetivo) persistentes. 
 
 História pessoal 

A Tabela 3 apresenta as informações sobre a história pessoal dos usuários do CAPS.  

Importante ressaltar que, apesar da importância desses dados, eles eram pouco registrados. A 

maioria dos pacientes (58,00%) possuía história de perdas na vida, seja por morte, separação, 

perda de emprego ou abandono. Porém, 80,10% dos prontuários não possuíam quaisquer 

registros de experiência traumática, tais como acidente, violência física ou psicológica, traumas 

de infância, doenças graves ou traições, em algum momento da vida. Apenas 19,60% dos 

prontuários apresentaram relato destas experiências e 0,40% indicando ausência destas 

experiências. Uma pequena minoria dos prontuários, (1,9%), tinha registro de alguma data 

importante coincidindo com a tentativa de suicídio, como por exemplo aniversário de morte de 

ente querido, descoberta de doença física sem cura conhecida, perda da guarda de filhos etc.  

 

Tabela 3  

Frequências e porcentagens das variáveis de história pessoal 

Variáveis Categorias Frequências (n) Porcentagens (%) 

Perdas 
Sim 469 58,00% 
Não 0 0,00% 
Não especificado 339 42,00% 

    

Experiências traumáticas 
Sim 158 19,60% 
Não 3 0,40% 
Não especificado 647 80,00% 
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        História familiar 

A história familiar (Tabela 4), também, foi pouco relatada nos prontuários. Dados como 

transtorno psiquiátrico familiar e comportamento suicida na família não foram especificados 

em 61,80% e 92,30% dos prontuários, respectivamente. Os conflitos familiares e/ou no trabalho 

estavam presentes em 46,80% dos registros, como consta na Tabela 4. 

 

Tabela 4 

Frequências e porcentagens das variáveis de história familiar 

Variáveis Categorias Frequências (n) Porcentagens (%) 

Transtorno ou tratamento psiquiátrico familiar 

Sim 275 34,00% 
Não 34 4,20% 
Não 
especificado 

499 61,80% 
    

Comportamento suicida na família 

Sim 61 7,60% 
Não 1 0,10% 
Não 
especificado 

746 92,30% 
    

Conflito familiar 

Sim 378 46,80% 
Não 128 15,80% 
Não 
especificado 

302 37,40% 

 

Prevalência de comportamento suicída 

 A Tabela 5 mostra o comportamento suicida dos usuários da amostra avaliada. A 

ideação suicida esteve presente em 48,10% dos registros e a tentativa de suicídio em 35,50%, 

o que correspondeu a 287 prontuários.  

 

Tabela 5 

Frequências e porcentagens de comportamento suicida 

Variáveis Categorias Frequências (n) Porcentagens (%) 

Ideação 
Sim 389 48,10% 
Não 419 51,90% 

Tentativa Sim 
 

287 35,50% 
Não 521 64,50% 

Suicídio 
Sim 02 0,25% 
Não 806 99,75% 

 

Caracterização do grupo dos pacientes que tentaram suicídio 

 Características sociodemográficas e clínicas  

 A tabela 6 apresenta os resultados das características sociodemográficas e clínicas do 

grupo de pacientes que tentaram suicídio. A maioria destes pacientes era do sexo feminino 
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(65,50%). A faixa etária predominante era entre 26 e 60 anos de idade (69,30%) e a média de 

idade era de 34,42 anos. Quanto aos anos de estudo, a maioria (45,60%) tinha menos de oito 

anos de estudo. Considerando o estado civil, a maioria (57,10%) não possuía companheiro (a), 

sendo solteiros, viúvos ou divorciados e a maioria (51,20%) possuía filhos. Com relação à 

religião, a maioria possuía alguma (69,70%) e destes, 49,50% eram católicos. Quanto à renda, 

a maioria (48,80%) possuía alguma, entretanto 43,60% dos prontuários não apresentavam essa 

informação. Entre os pacientes que recebiam algum dinheiro, 62,30% obtinham a renda de um 

trabalho. Quanto a possuir alguma doença física, 32,80% possuíam alguma, entretanto em 

61,70% dos prontuários não havia esse dado disponibilizado. Em se tratando dos óbitos, 2,40% 

dos prontuários possuíam esse registro, sendo que destes, 28,60% (dois casos) se deu por 

suicídio, um homem e uma mulher e ambos por enforcamento. Quanto à cidade onde residiam, 

a maioria (57,80%) morava em São João del-Rei.  

 

Tabela 6  

Frequências e porcentagens das variáveis sociodemográficas e clínicas do grupo que tentou 

suicídio  

(Continua) 
Variáveis Categorias Frequência (n) Porcentagens (%) 

Sexo 
Masculino 99 34,50% 
Feminino 188 65,50% 

    

Faixa Etária 

5 a 17 anos 20 7,00% 
18 a 25 anos 60 20,90% 
26 a 60 anos 199 69,30% 
61 anos ou mais 6 2,10% 

  Não especificado 2 0,70% 
    

Escolaridade 
Menos de oito anos de estudo 131 45,60% 
Oito ou mais anos de estudo 127 44,30% 
Não especificado 29 10,10% 

    

Estado civil 

Solteiro (a) 119 41,50% 
Casado (a) / mora junto 119 41,50% 
Viúvo (a) 7 2,40% 
Divorciado (a)/separado (a) 38 13,20% 
Não especificado 4 1,40% 

    

Vive com a Família 
Secundária 

Sim 131 45,60% 
Não 135 47,00% 
Não especificado 21 7,30% 

    

Vive com a Família de Origem 
Sim 103 35,90% 
Não 161 56,10% 
Não especificado 23 8,00% 

    

Possui filhos 
Sim 147 51,20% 
Não 48 16,70% 
Não especificado 92 32,10% 

    

Possui religião 
Sim 200 69,70% 
Não 19 6,60% 
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Variáveis Categorias Frequência (n) Porcentagens (%) 
Não especificado 68 23,70% 

    

Qual religião 

Católico (a) 142 49,50% 
Evangélico /Crente/Protestante 46 16,00% 
Espírita 10 3,50% 
Outras 2 0,70% 

    

Possui renda 
Sim 140 48,80% 
Não 22 7,70% 
Não especificado 125 43,60% 

    

Fonte de renda 

Aposentadoria / pensão / 
benefício / INSS 

36 26,10% 

Auxílio-doença 9 6,50% 
Trabalho 86 62,30% 
Não especificado 1 0,70% 
Bolsa família 4 2,90% 
Outros 2 1,40% 

    

Doença Física 
Sim 94 32,80% 
Não 16 5,60% 
Não especificado 177 61,70% 

    

Óbito 
Sim    7 2,40% 
Não  280 97,60% 

    

Cidade 

São João del-Rei 166 57,80% 
Barroso 20 7,00% 
Santa Cruz de Minas 18 6,30% 
Prados 13 4,50% 
Resende Costa 10 3,50% 
Dores de Campos 4 1,40% 
Lagoa Dourada 10 3,50% 
Ritápolis 9 3,10% 
São Tiago 7 2,40% 
Tiradentes 7 2,40% 
Outros 23 8,10% 

 

História psiquiátrica 

Os dados sobre a história e diagnóstico psiquiátrico, especificamente do grupo de 

pacientes que tentaram suicídio, estão apresentados na Tabela 7. Dentre os pacientes da amostra 

deste grupo, a maioria, (50,90%) teve como motivo da sua entrada no serviço a tentativa de 

suicídio. Em se tratando do uso de álcool e/ou drogas em algum momento da vida, 42,20% já 

usaram, no entanto, 44,90% dos prontuários não possuíam esse dado disponível. Quanto ao uso 

de medicamentos psiquiátricos, a grande maioria (94,80%) fazia uso. No que se refere às 

comorbidades psiquiátricas, 73,20% dos pacientes não as possuíam. Acerca das internações 

psiquiátricas, 33,10% nunca passaram por uma e 39,70% dos prontuários não possuíam essa 

informação. Observa-se que os diagnósticos mais comuns para estes pacientes foram os 

mesmos observados na amostra global do estudo. São eles: Episódios Depressivos (32,10%), 

Esquizofrenia (11,10%), Transtorno afetivo bipolar (10,10%), Outros transtornos ansiosos 

(7,00%) e Transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de múltiplas drogas (4,90%). 



68 
 

Os Transtornos psicóticos agudos e transitórios (F23), embora aparecendo em sétimo lugar, na 

amostra global avaliada, não esteve entre os dez diagnósticos mais presentes entre os pacientes 

que tentaram suicídio. Portanto, os transtornos afetivos (F30-F39) somam um total de 141 casos 

ou 49,00%, sendo a categoria diagnóstica mais frequente, dentre os pacientes que tentaram 

suicídio. 

  

Tabela 7  

Frequências e porcentagens das variáveis de história psiquiátrica para o grupo que tentou 

suicídio  

Variáveis Categorias 
Frequências 

(n) 
Porcentagens 

(%) 
  Sim 146 50,90% 

Admissão por tentativa de suicídio Não 141 49,10% 
    

Usa/usou/álcool/drogas em algum momento da 
vida 

Sim 121 42,20% 
Não 37 12,90% 
Não especificado 129 44,90% 

    

Medicamento psiquiátrico 
Sim 272 94,80% 
Não 10 3,50% 
Não especificado 5 1,70% 

    

Comorbidade psiquiátrica 
Sim 78 26,80% 
Não  210 73,20% 

    

Internação psiquiátrica 
Sim 78 27,20% 
Não 95 33,10% 
Não especificado 114 39,70% 

    

Diagnóstico psiquiátrico 

F32 92 32,10% 
F20 32 11,10% 
F31 29 10,10% 
F41 20 7,00% 
F19 14 4,90% 
F33 13 4,50% 
F10 11 3,80% 
F29 8 2,80% 
F70 8 2,80% 
F60 7 2,40% 
F30 3 1,00% 
F39 3 1,00% 
F34 1 0,30% 
Outros 46 16,20% 

    Nota. F32: Episódios Depressivos, F20: Esquizofrenia, F31: Transtorno afetivo bipolar; F41: Outros transtornos 
ansiosos; F19: Transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de múltiplas drogas; F33: Transtorno 
depressivo recorrente; F10: Transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de álcool; F29: Psicose não 
orgânica não especificada; F70: Retardo mental leve; F60: Transtornos específicos da personalidade; F30: 
Episódio Maníaco; F39: Transtorno de humor (afetivo) não identificado e F34: Transtornos de humor (afetivo) 
persistentes. 
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História pessoal 

A Tabela 8 apresenta as informações sobre a história pessoal da amostra do grupo de 

pacientes que tentaram suicídio. A maioria destes pacientes (62,00%) possuía história de perdas 

na vida, seja por morte, separação, perda de emprego ou abandono e 38,00% dos prontuários 

não havia registro desse dado. Uma pequena minoria dos prontuários (5,20%), tinha registro de 

alguma data importante coincidindo com a tentativa de suicídio e a maioria (65,20%) não 

apresentava qualquer registro dessa informação. Quanto à ocorrência de experiências 

traumáticas, 29,30% dos pacientes deste grupo relataram terem vivido alguma, no entanto a 

maioria dos prontuários (70,40%) não apresentava quaisquer registros dessa informação e 

0,30% indicaram ausência destas experiências.  

 

Tabela 8  

Frequências e porcentagens das variáveis de história pessoal 

Variáveis Categorias Frequências (n) Porcentagens (%) 

Perdas 
Sim 178 62,00% 
Não 0 0,00% 
Não especificado 109 38,00% 

    

Experiências traumáticas 
Sim 84 29,30% 
Não 1 0,30% 
Não especificado 202 70,40% 

            

História familiar 

A Tabela 9 contém os dados da história familiar da amostra dos pacientes que tentaram 

suicídio. A ocorrência de transtornos psiquiátricos e de comportamento suicida na família não 

foram especificados na maioria dos prontuários deste grupo, 56,80% e 89,20% dos prontuários, 

respectivamente. Apenas 39,00% dos prontuários deste grupo possuíam algum dado sobre 

transtorno psiquiátrico familiar e 10,80% tinham registro de comportamento suicida na família. 

Os conflitos familiares e/ou no trabalho estavam presentes em 59,60% dos registros e 16,40 não 

vivenciavam esses conflitos. 

 

Tabela 9 

Frequências e porcentagens das variáveis de história familiar 

(Continua) 
Variáveis Categorias Frequências (n) Porcentagens (%) 

Transtorno ou tratamento psiquiátrico familiar 

Sim 112 39,00% 
Não 12 4,20% 
Não 
especificado 

163 56,80% 
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Variáveis Categorias Frequências (n) Porcentagens (%) 
    

Comportamento suicida na família 

Sim 31 10,80% 
Não 0 0,00% 
Não 
especificado 

256 89,20% 

    

Conflito familiar 

Sim 171 59,60% 
Não 47 16,40% 
Não 
especificado 

69 24,00% 

 

Prevalência de ideação e tentativas de suicídio 

 A Tabela 10 mostra o comportamento suicida da amostra de usuários que tentaram 

suicídio. A ideação suicida esteve presente em 95,80% dos registros, enquanto apenas 4,20% 

dos pacientes, que tentaram suicídio, afirmaram que não tinham a intenção de fazê-lo e 0,70% 

dos pacientes suicidaram de fato. Os suicídios consumados foram dois casos, um homem e uma 

mulher e ambos se deram por enforcamento.  

 

Tabela 10 

Frequências e porcentagens de comportamento suicida 

Variáveis Categorias Frequências (n) Porcentagens (%) 

Ideação 
Sim 275 95,80% 
Não 12 4,20% 

Suicídio 
consumado 

Sim 
 

2 0,70% 
Não 285 99,30% 

 

Evolução temporal da frequência de tentativas de suicídio 

 O Gráfico 1 apresenta as tentativas de suicídio, por ano, na amostra estudada, ao longo 

de 16 anos, entre os anos de 2004 e 2020 (linha vermelha) e, para comparação, o número de 

pacientes que não tentaram suicídio (linha azul), no mesmo período. É possível observar que, 

no ano de 2013, houve o pico máximo de tentativa de suicídio (30), entre os pacientes do 

serviço, e no ano de 2006, observa-se os menores índices de tentativa suicídio (02), na amostra 

estudada. No ano de 2012, houve uma inversão do número de usuários que tentaram ou não 

suicídio, ficando maior entre o grupo daqueles que tentaram.  
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Gráfico 1 – Evolução temporal dos números de pacientes que tentaram suicídio, por ano, (linha vermelha) e dos 
números de pacientes que não tentaram suicídio (linha azul), nos mesmos períodos, de 2004 a 2020. 
 

O Gráfico 2 apresenta as porcentagens de tentativas de suicídio, por ano, ao longo de 16 

anos, entre 2004 e 2020. Pode-se observar que há uma evolução com tendência cíclica, em que 

as porcentagens de tentativas de suicídio aumentam e diminuem sucessivamente ao longo do 

tempo. Não se pode afirmar, portanto, que exista uma tendência única de aumento ou de 

diminuição das tentativas de suicídio no CAPS em questão. O nível médio de tentativas de 

suicídio, na amostra estudada foi de 35,00% no período analisado, indicado pela linha tracejada. 

 
. 

 
Gráfico 2 – Porcentagens de tentativas de suicídio, por ano, entre 2004 e 2020.  
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Métodos utilizados nas tentativas de suicídio  

Foram analisados os métodos mais empregados na primeira tentativa de suicídio dos 

pacientes. Na Tabela 11, são apresentados os resultados destes dados. 

 

Tabela 11    

Frequências e porcentagens dos métodos empregados na primeira tentativa de suicídio 

Meios Frequências (n) Porcentagens (%) 

X64 - Autointoxicação por drogas, 
medicamentos e substâncias 
biológicas 

111 38,68% 

   X78 = lesão autoprovocada 
intencionalmente por objeto cortante 
ou penetrante 34 11,85% 
   X70 = lesão autoprovocada 
intencionalmente por enforcamento, 
estrangulamento e sufocação 23 8,01% 
   X68 = autointoxicação por e 
exposição intencional a pesticidas 

13 4,53% 

   X80 = lesão autoprovocada 
intencionalmente por precipitação de 
um lugar elevado 

11 3,83% 

   X81 = lesão autoprovocada 
intencionalmente por precipitação ou 
permanência diante de um objeto em 
movimento 

11 3,83% 

   X83 = lesão autoprovocada 
intencionalmente por outros meios 
especificados 

4 1,39% 

   X69 = autointoxicação por e 
exposição, intencional, a outros 
produtos químicos e substâncias 
nocivas não especificadas 

2 0,70% 

   X76 = lesão autoprovocada 
intencionalmente pela fumaça, pelo 
fogo e por chamas 

2 0,70% 

   X65 = autointoxicação voluntária por 
álcool 

1 0,35% 

   X66 = autointoxicação, intencional, 
por solventes orgânicos, 
hidrocarbonetos halogenados 

1 0,35% 

   X71 = lesão autoprovocada 
intencionalmente por afogamento e 
submersão 

1 0,35% 

   X82 = lesão autoprovocada 
intencionalmente por impacto de um 
veículo a motor 

1 0,35% 

   Não especificado   72 25,09% 

Total 287 100,00% 
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Observa-se, pelos resultados da Tabela 11, que os meios mais comuns para a primeira 

tentativa de suicídio, na amostra analisada, foram, em ordem decrescente: 1) a autointoxicação 

por drogas, medicamentos e substâncias biológicas; 2) lesão autoprovocada intencionalmente 

por objeto cortante ou penetrante; 3) lesão autoprovocada intencionalmente por enforcamento, 

estrangulamento e sufocação e 4) autointoxicação por e exposição, intencional, a pesticidas. 

Estas quatro alternativas compõem mais de 63,00% dos métodos empregados na amostra 

estudada. Importante ressaltar que, 25,90% das tentativas de suicídio não tiveram os meios da 

tentativa relatados. 

 

Número de tentativas de suicídio 

A Tabela 12 apresenta o número de vezes em que os usuários da amostra do CAPS 

tentaram suicídio. Observa-se que a maioria (49,00%) tem um único registro de tentativa de 

suicídio, no prontuário. Somando-se os números de até cinco tentativas, obtêm-se 96,20% de 

todos os pacientes que tentaram suicídio, no serviço, na amostra estudada. 

 

Tabela 12  

Frequências e porcentagens do número de tentativas de suicídio 

Quantidade de tentativas Frequências (n) Porcentagens (%) 
Porcentagens Acumuladas 

(%) 

1 140 49,00% 49,00% 
2 70 24,50% 73,40% 
3 53 18,50% 92,00% 
4 7 2,40% 94,40% 
5 5 1,70% 96,20% 
6 2 0,70% 96,90% 
7 3 1,00% 97,90% 
8 1 0,30% 98,30% 

11 1 0,30% 98,60% 
14 1 0,30% 99,00% 
16 2 0,70% 97,70% 
44 1 0,30% 100,00% 

 

Análises de Qui-quadrado: Relação entre tentativa de suicídio e características 

sociodemográficas  

Para analisar a relação entre a tentativa de suicídio e as variáveis sociodemográficas, foi 

utilizado o teste Qui-quadrado, comparando os dados do grupo que tentou suicídio com o total 

da soma dos dois grupos, para cada variável. Os casos não especificados foram desconsiderados 
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e algumas variáveis, por exemplo, estado civil, foram codificadas nas análises inferenciais (ex.: 

vive com companheiro, não vive com companheiro).  

Os resultados indicaram que a tentativa de suicídio era significativamente mais comum 

entre as mulheres (41,50%), dentre o total de mulheres do que entre os homens (27,89%) 

(p<0,001). Além disso, foi encontrada uma porcentagem significativamente mais elevada de 

tentativas dentre as pessoas que viviam em convívio marital (42,80%), do que entre os que não 

viviam nesta situação (32,20%) (p=0,003).  

Em se tratando da variável tipo de pessoas com quem viviam, dentre as pessoas que 

viviam com a família secundária, houve significativamente maior porcentagem de tentativas de 

suicídio (41,50%) do que dentre os que não viviam (32,80%) (p=0,017). Porém, não houve 

diferença significativa entre as porcentagens dos que viviam com a família de origem ou não 

(p=0,973). A variável ter filho ou não também não obteve diferença significativa no grupo de 

pacientes que tentaram suicídio (p=0,557).  

A escolaridade afetou a diferença dos grupos que tentaram ou não suicídio. Dentre as 

pessoas que tinham mais de oito anos de estudo, houve maior porcentagem de tentativas (46,00 

%) do que dentre os que tinham menos de oito anos de estudo (32,30%) (p<0,001). Da mesma 

forma, com relação ao trabalho, também se observou uma diferença significativa, sendo maior 

a porcentagem de tentativas dentre os que tinham trabalho (40,60%) do que dentre os que não 

tinham (26,50%) (p=0,003). Por outro lado, as variáveis relativas à religião (ter ou não uma 

religião e o tipo de religião) não tiveram diferenças estatisticamente significativas, para 

diferenciação entre tentativa ou não de suicídio, pelo teste Qui-quadrado.  

 

Tabela 13 

Relação entre tentativas de suicídio e variáveis sociodemográficas, valores de “p” referentes 

ao teste Qui-quadrado para variáveis categóricas e amostras independentes.     

(continua) 

Variáveis Categorias 
Tentativa de suicídio Porcentagens % P 

Não Sim Não Sim   

Sexo 
Masculino 256 99 72,11% 27,89% 

0,000 Feminino 265 188 58,50% 41,50% 
Total  521 287 64,48% 35,52% 

       

Estado Civil 
Vive com 159 119 57,20% 42,80% 

0,003 Não vive com 346 164 67,80% 32,20% 
Total 505 283 64,10% 35,90% 

       

Vive com a família 
secundária 

Sim 185 131 58,50% 41,50% 
0,017 Não 276 135 67,20% 32,80% 

Total 461 266 63,40% 36,60% 
       

Vive com a família de 
Origem 

Sim 175 103 62,90% 37,10% 
0,973 

Não 275 161 63,10% 36,90% 
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Variáveis Categorias 
Tentativa de suicídio Porcentagens % P 

Não Sim Não Sim   
Total 450 264 63,00% 37,00% 

       

Possui filhos 
Sim 233 147 61,30% 38,70% 

0,557 Não 86 48 64,20% 35,80% 
Total 319 195 62,10% 37,90% 

       

Escolaridade 
Menos de oito anos de estudo 275 131 67,70% 32,30% 

0,000 Oito ou mais anos de estudo 149 127 54,00% 46,00% 
Total 424 258 62,20% 37,80% 

       

Possui Religião 
Sim 358 200 64,20% 35,80% 

0,139 Não 21 19 52,50% 47,50% 
Total 379 219 63,40% 36,60% 

       

Qual Religião 
Católico 272 142 65,70% 34,30% 

0,198 Não católico 86 58 59,70% 40,30% 
Total 358 200 64,20% 35,80% 

       

Possui renda 
Sim 269 140 65,80% 34,20% 

0,301 Não 56 22 71,80% 28,20% 
Total 325 162 66,70% 33,30% 

       

Fonte de renda 
Outros 144 52 73,50% 26,50% 

0,003 Trabalho 126 86 59,40% 40,60% 
Total 270 138 66,22% 33,80% 

 

A variável idade apresentou distribuição normal para as duas categorias de tentativa ou 

não de suicídio, pois o coeficiente para tentativa de suicídio (assimetria: 0,654 e curtose: 0,332) 

e os coeficientes de não tentativa (assimetria: 0,267, curtose: -0,522) estão entre -2 e 2, (George 

& Mallery, 2008; Medrano et al., 2014), resultado corroborado pelo teste de Kolmogorov-

Smirnorv, que apresentou p-valor abaixo de 1,00% em ambos os casos. Deste modo, optou-se 

pela utilização de estatísticas paramétricas, sendo o teste t de Student, aplicado na verificação 

da diferenciação entre as médias de idade dos dois grupos que tentaram ou não suicídio. 

Conforme a Tabela 14, nota-se que a média de idade das pessoas que tentaram suicídio (34,42 

anos) era significativamente menor do que daquelas que não tentaram (41,15 anos).           

  

Tabela 14 

Médias de idade dos grupos que tentaram ou não suicídio e valores de “t” e “p” para o teste 

t de Student 

Categoria Média                       Desvio Padrão t P 

Sim 34,42 12,76 
6,79 0,000 

Não 41,15 14,63 
 

Em resumo, as variáveis sociodemográficas que apresentaram relação significativa com 

a tentativa de suicídio, nas análises de Qui-quadrado foram: sexo feminino, menor idade, viver 

maritalmente, viver com a família secundária, ter maior escolaridade e ter emprego. 
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Análises de Qui-quadrado: Relação entre tentativa de suicídio e diagnóstico 

psiquiátrico 

A variável diagnóstico psiquiátrico apresentou relação significativa com a tentativa de 

suicídio, nas análises de Qui-quadrado (p<0,001), conforme mostra a Tabela 15. Os 

diagnósticos foram agrupados na categoria de transtornos afetivos (F30-F39) e comparados ao 

agrupamento de “outros”. Foi encontrada uma porcentagem significativamente mais elevada, 

entre as pessoas que tentaram suicídio, da categoria de diagnósticos de Transtornos Afetivos 

(48,62%), comparado aos outros diagnósticos psiquiátricos considerados juntos (27,27%). 

 

Tabela 15 

Relação entre tentativa de suicídio e diagnóstico psiquiátrico, valores de “p” referentes ao 

teste Qui-quadrado para variáveis categóricas e amostras independentes.     

Diagnóstico 
Tentativa de suicídio Porcentagem (%) P 

Sim Não Sim Não   
Transtornos afetivos 138 368 48,62% 51,38% 

0,000 
Outros 141 149 27,27% 72,73% 

 

           Análises de Qui-quadrado:  Relação entre tentativa de suicido e outras variáveis 

clínicas  

Em todas as variáveis clínicas analisadas (Tabela 16), não se identificou diferenciação 

da porcentagem entre tentativa ou não de suicídio de acordo com o teste Qui-quadrado a 5,00% 

de significância estatística. Nesse sentido, os resultados sugerem que, para a amostra avaliada 

no CAPS, não é possível diferenciar a probabilidade de tentativa de suicídio por meio de dados 

clínicos. Essa situação pode ser devido à falta de registros de informações, principalmente em 

se tratando das variáveis clínicas nos prontuários.  

 

Tabela 16 

Relação entre tentativa de suicídio e variáveis clínicas e de condições de vida e valores de p 

referentes ao teste Qui-quadrado, para variáveis categóricas e amostras independentes 

(Continua) 

Variáveis Categorias 
Tentativa de suicídio Porcentagem (%) P 

Sim Não Sim Não   

Doença física 
Sim 94 217 30,23% 69,77% 

0,107 Não 21 16 56,76% 43,24% 
Total 110 238 31,61% 68,39% 

       

Usa ou usou álcool ou drogas 
em algum momento da vida 

Sim 121 216 35,91% 64,09% 
0,447 Não 55 37 59,78% 40,22% 

Total 158 271 36,83% 63,17% 
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Variáveis Categorias 
Tentativa de suicídio Porcentagem (%) P 

Sim Não Sim Não   

Usa medicamento psiquiátrico 
Sim 272 487 35,84% 64,16% 

0,268 Não 11 10 52,38% 47,62% 
Total 282 498 36,15% 63,85% 

       

Comorbidade psiquiátrica 
Sim 77 115 40,10% 59,90% 

0,128 Não 406 210 65,91% 34,09% 
Total 287 521 35,52% 64,48% 

       

Internação psiquiátrica 
Sim 78 160 32,77% 67,23% 

0,149 Não 148 95 60,91% 39,09% 
Total 173 308 35,97% 64,03% 

       

História de experiência 
traumática 

Sim 84 74 53,16% 46,84% 
0,495 Não 2 1 66,67% 33,33% 

Total 85 76 52,80% 47,20% 
       

Transtorno psiquiátrico na 
família 

Sim 112 163 40,73% 59,27% 
0,313 Não 22 12 64,71% 35,29% 

Total 124 185 40,13% 59,87% 
       

Comportamento suicida na 
família 

Sim 31 30 50,82% 49,18% 
0,542 Não 1 0 100,00% 0,00% 

Total 31 31 50,00% 50,00% 
       

Conflito familiar ou no trabalho 
Sim 171 207 45,24% 54,76% 

0,093 Não 81 47 63,28% 36,72% 
Total 218 288 43,08% 56,92% 

 

Regressão logística: fatores preditores da tentativa de suicídio: 

 Nesta análise, procurou-se identificar a probabilidade de um indivíduo, com certas 

características sociodemográficas e/ou clínicas, tentar suicídio. A regressão linear logística foi 

utilizada pelo fato de a variável dependente assumir dois valores possíveis – tentar ou não o 

suicídio.  

 Foram incluídas, nesta análise, as variáveis que tinham apresentado valores de p ≤ 0,25, 

segundo as recomendações de Hosmer e Lemeshow (2000). Dentre as variáveis 

sociodemográficas, foram incluídas: Sexo; Estado Civil; Vive com a Família Secundária; 

Escolaridade; Possui Religião; Qual Religião; Trabalho (se trabalha ou não) e Idade. Dentre as 

variáveis clínicas, foram incluídas: Doença Física; Comorbidade psiquiátrica; Internação 

psiquiátrica e Conflito familiar ou no trabalho.  

Foi utilizada a técnica de Stepwise para realização da análise de regressão logística, 

considerando-se a probabilidade de entrada igual a 0,05 e, de saída, 0,10. A variável dependente 

foi a ocorrência da tentativa de suicídio (sim ou não) e as variáveis independentes foram as 

variáveis sociodemográficas e clínicas citadas acima. Para verificação da qualidade do ajuste 

do modelo de regressão logística, foi calculada a estatística de Hosmer-Lemeshow. 

Por meio do ajuste do modelo de regressão, obteve-se os valores de Odds Ratio, que 

permitiram a análise do quanto as variáveis sociodemográficas e clínicas poderiam afetar as 
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chances de tentativa de suicídio. Valores de Odds Ratio igual a 1 indicam que uma determinada 

variável explicativa não teve influência na chance de ocorrência da síndrome. Valores de Odds 

Ratio menores que 1 apontam que a variável explicativa esteve associada a uma menor chance 

de ocorrência da síndrome. Por outro lado, valores de Odds Ratio maiores que 1 indicam que a 

variável explicativa se associou a uma maior chance de ocorrência da doença. 

Durante o processo de ajuste dos modelos estatísticos, a forte presença de valores não 

especificados entre as variáveis clínicas, reduziu as relações entre essas variáveis e o fenômeno 

da tentativa de suicídio, inviabilizando a obtenção de um modelo robusto, contendo a 

manutenção de um número grande de observações na amostra estudada. Esse resultado levou à 

adoção da metodologia alternativa proposta por Hosmer e Lemeshow (2000), considerando, 

como variável clínica, apenas os diagnósticos psiquiátricos da categoria de Transtornos 

Afetivos, em comparação com os demais diagnósticos, pois ele apresentava maior volume de 

observações não faltantes, permitindo a estimação de relações com maior grau de significância. 

A Tabela 17 apresenta as variáveis que se mantiveram no modelo. 

 

Tabela 17 
Coeficientes estimados para o modelo de regressão logística, obtidos a partir das variáveis 

sociodemográficas significativas.  

 
Variáveis Preditoras 

 
Beta 

Erro 
Padrão 

Wald p OR IC (OR) – 95% 

Constante 0,389 0,245 2,522 0,112 1,475 - 

Sexo 0,398 0,170 5,453 0,020 1,488 1,066 - 2,078 

Est. Civil 0,515 0,173 8,894 0,003 1,673 1,193 - 2,347 

Idade -0,048 0,006 54,408 0,000 0,953 0,941 - 0,966 

Transtorno afetivo 0,977 0,172 32,390 0,000 2,656 1,897 - 3,717 

Nota. p = probabilidade associada; * = p < 0,05; OR = Odds Ratio (razão de chances); IC (OR) = intervalo de 

confiança de 95% do Odds Ratio.  

 

Os resultados da Tabela 17 consideram apenas as variáveis que tiveram muitas 

observações no modelo final estimado e que permaneceram significativas. O valor final da 
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estatística de Hosmer e Lemeshow1, utilizado para verificar a qualidade do ajuste do modelo, 

foi de 12,592, e o correspondente nível descritivo calculado a partir da distribuição Qui-

quadrado foi de 0,127, indicando que o referido modelo apresentou um bom ajuste.  

A Tabela 17 demonstra ser possível diferenciar as probabilidades de tentativas de 

suicídio para os seguintes fatores preditores, em ordem decrescente de importância: Transtornos 

Afetivos; Estado Civil, Sexo e Idade. Estes quatro fatores preditores apresentam elevada 

significância estatística na explicação de uma maior ou menor razão de chances da tentativa de 

suicídio. O fator preditor mais importante foi a categoria de diagnósticos de Transtornos 

Afetivos.   

Verificando-se os valores do Odds Ratio, é possível afirmar as seguintes relações: os 

pacientes com diagnósticos da categoria de Transtornos Afetivos tinham quase 3 vezes mais 

chance (2,67 vezes) de tentativas de suicido do que os que tinham outros diagnósticos; as 

pessoas que moravam com alguém tinham 67,30% mais chance de tentar suicídio do que as que 

não estavam morando juntas; pessoas do sexo feminino tinham 48,80% mais chances de tentar 

suicídio do que as do sexo masculino; e a cada aumento de 1 ano na idade do indivíduo, as 

chances de tentar suicídio reduziam em 4,70%, ou ainda, a cada 5 anos a mais na idade do 

paciente, a chance de tentar suicídio reduzia em aproximadamente 23,50%.  

 

  

 

1 A estatística de Hosmer-Lemeshow indica um ajuste inadequado, se o valor de significância for inferior a 0,05. 
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DISCUSSÃO 
 

Os resultados do presente estudo possibilitaram identificar a prevalência da tentativa de 

suicídio entre os usuários do CAPS avaliado. Foi possível, também, descrever as características 

sociodemográficas e clínicas desses pacientes. Além disso, fatores preditores para uma tentativa 

de suicídio foram identificados 

No que se refere à prevalência de tentativas de suicídio, o presente estudo encontrou que 

35,50% dos pacientes da amostra do CAPS de São João del-Rei-MG tentaram suicídio. Esse 

resultado se situa dentro da faixa encontrada em outros estudos realizados em CAPS, que esteve 

entre 22,90% e 76,70%. Esse resultado foi mais elevado se comparado ao realizado por Botti 

et al. (2018a), no CAPS de Divinópolis, onde 22,90% dos pacientes tentaram suicídio. Um 

estudo recente, publicado após a busca inicial do presente estudo, realizado por Kantorski et al 

(2021), em um CAPS em Pelotas-RS, encontraram nos prontuários, que 33,40% dos pacientes 

tentaram suicídio. Borbas et al. (2020), encontraram que, em dois CAPS da cidade de Curitiba, 

67,70% dos participantes haviam tentado suicídio. Podemos observar que as tentativas de 

suicídio foram mais elevadas no estudo de Borbas et al. (2020), provavelmente porque o 

referido estudo realizou, além da leitura de prontuários, entrevistas com os pacientes, o que 

difere do presente estudo e os estudos de Botti et al (2018a) e Kantorski et al (2021), que 

realizaram uma busca documental em prontuários dos serviços. Essa diferença nos resultados 

pode ser devido à falta de informações observada nos registros dos prontuários dos serviços.  

Quanto à prevalência de ideação suicida, esta ocorrência esteve presente em 48,10% dos 

prontuários avaliados na presente pesquisa. O mesmo resultado foi encontrado no estudo de 

Kantorski et al (2021), onde 48,10% dos pacientes do CAPS de Pelotas apresentaram ideação 

suicida. Resultado próximo ao encontrado por Rodríguez-Cintas et al. (2018), em seu estudo 

em Barcelona com pacientes ambulatoriais, com transtornos por uso de substâncias, no qual 

50,00% dos pacientes haviam apresentado ideação suicida. No estudo de Botti et al. (2018a), 

53,20% dos usuários do CAPS de Divinópolis apresentaram ideação suicida. Os demais estudos 

encontrados não apresentaram dados sobre esta ocorrência. 

No que se refere aos meios utilizados nas tentativas de suicídio, os mais comuns na 

primeira tentativa de suicídio, na amostra analisada, foram, em ordem decrescente: 1) 

autointoxicação por drogas, medicamentos e substâncias biológicas; 2) lesão autoprovocada 

intencionalmente por objeto cortante ou penetrante; 3) lesão autoprovocada intencionalmente 

por enforcamento, estrangulamento e sufocação, e; 4) autointoxicação por e exposição, 

intencional, a pesticidas. Estas quatro alternativas compõem mais de 63,00% dos métodos 
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empregados na amostra estudada. Este resultado está em acordo com os dados do estudo 

realizado no Brasil, entre os anos de 2011 e 2016, no qual o meio mais utilizado para a tentativa 

de suicídio foi o envenenamento/ intoxicações, com 57,60% dos casos (Brasil,2017b). O 

resultado do presente estudo concorda, ainda, com os dados do estudo de Botti et al., (2018a), 

em Divinópolis, no qual o meio mais utilizado na primeira tentativa de suicídio também foram 

as autointoxicações, com 23,40% dos registros. Os autores ressaltaram a falta de informações 

na maioria dos registros do serviço avaliado. Os outros estudos encontrados não mencionam 

esse tipo de dado.  

Observa-se, no presente estudo, que os diagnósticos mais comuns, para os pacientes que 

tentaram suicídio, se situaram na categoria de Transtornos Afetivos (F30-F39) totalizando 

48,60% dos casos. A maior porcentagem de pacientes com diagnósticos desta categoria, em 

particular a depressão (32,10%) e Transtorno bipolar (10,10%), que tentaram suicídio, está em 

acordo com os dados do estudo de Brown et al., (2000), nos EUA, com duração de 20 anos, no 

qual a maioria (69,00%) dos pacientes dos serviços de saúde mental, com registro de morte por 

suicídio, tinham diagnóstico de depressão maior. Shibre et al. (2014) também encontraram, em 

sua pesquisa de aproximadamente 10 anos, com 919 pacientes portadores de transtornos 

mentais graves, na Etiópia, que pacientes com transtorno depressivo maior, tiveram, ao longo 

da vida, uma prevalência de tentativa de suicídio mais elevada, de 26,50%, seguidos de 

transtorno bipolar (23,80%) e da esquizofrenia (13,10%). Kantorski et al (2021), encontraram 

que 55,30% dos usuários que tentaram suicídio tinham diagnóstico de Ttranstorno Afetivo 

Bipolar. No estudo de Botti et al. (2018a e 2019), a maior porcentagem dos que tentaram 

suicídio tinham, também, o diagnóstico de transtornos do humor ou afetivos (29,80%), seguido 

do diagnóstico de uso de drogas (26,60%) e do diagnóstico de esquizofrenia (25,50%). 

Rodríguez-Cintas et al. (2018) apontaram que os transtornos de ansiedade e sintomas 

depressivos e o abuso de múltiplas drogas foram os fatores associados à tentativa de suicídio, 

em sua pesquisa realizada em Barcelona. Os outros estudos realizados em CAPS não 

apresentaram esse dado.  

Foram identificadas algumas variáveis associadas à tentativa de suicídio, em análises de 

qui-quadrado e de regressão logística. No que se refere ao gênero, a proporção de tentativas de 

suicídio no sexo feminino foi significativamente mais elevada (41,50%) do que no sexo 

masculino (27,89%), nas análises de qui-quadrado. O resultado da regressão logística também 

apontou que as mulheres tinham uma chance 1,51 vezes maior de tentar suicídio, ou 48,80% 

mais chances, se comparadas aos homens. Este resultado confirma os dados de Borbas et al. 
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(2020), pois esses autores encontraram, também, que as mulheres tinham 2,26 mais chances de 

tentar suicídio do que os homens. Comparando os resultados obtidos no presente estudo com 

os dados de Botega (2015), observou-se também uma concordância, pois esse último estudo 

mostrou que, dos 212 pacientes atendidos no HC da Unicamp, com tentativa de suicídio, a 

maioria (68,00%) era de mulheres. Houve ainda concordância de resultados com o estudo 

realizado com base nos dados do SINAM, no período de 2011 e 2016 (Brasil,2017a), no qual 

as tentativas de suicídio eram mais elevadas entre as mulheres (69,00%). Dentre os estudos 

realizados em CAPS, houve concordância com os resultados do estudo de Oliveira et al. (2013), 

no qual 64,60% das pessoas que tentaram suicídio eram mulheres e do estudo de Kantorski et 

al (2021), onde 38,40% dos casos de tentativa de suicídio ocorreram entre as mulheres.  Porém, 

no estudo de Botti et al (2018b), os resultados foram contrários, pois as tentativas de suicídio 

eram mais comuns em homens (23,70%), se comparados às mulheres (21,10%).  

Em relação à variável estado civil, na análise de qui-quadrado, a proporção de tentativas 

de suicídio foi significativamente maior dentre os pacientes que viviam com um 

companheiro(a) (42,80%) do que entre os que não estavam nesta situação (32,20%). A análise 

de regressão logística validou esse resultado, apontando que havia 67,30% mais chances de 

alguém casado ou que vive com um companheiro tentar suicídio do que os que não viviam nesta 

situação. Este resultado confirma dados de um estudo longitudinal, de aproximadamente 10 

anos, realizado na Etiópia, com 919 pessoas da zona rural com transtornos mentais graves, no 

qual os pacientes casados tiveram uma chance aumentada em 2,17 vezes de ter uma ou mais 

tentativas de suicídio.  (Shibre et al (2014). Kantorski et al (2021) também apontaram que 

indivíduos divorciados e viúvos tentaram mais suicídio (44,30%). Entretanto, os resultados do 

presente estudo diferem dos encontrados nos estudos de Botti, et al (2018a) e de Oliveira et al. 

(2013), nos quais a maioria dos pacientes que tentaram suicídio não possuía companheiro, 

57,80% e 65,50% respectivamente. Entretanto, estes dois estudos não realizaram análises de 

qui-quadrado, como no presente estudo, apenas a estatística descritiva. Nossos dados de análise 

estatística descrita coincidem com estes dois estudos, pois também apontam que a maioria de 

pacientes que tentaram suicídio não viviam com companheiro. Na análise de qui-quadrado, 

porém, compara-se o número de tentativas ocorridas dentro do grupo que não vivia com 

companheiro em relação ao total dos pacientes que não viviam com companheiro, o que mudou 

o resultado. Estudos internacionais apontam que o vínculo marital não é, necessariamente, um 

forte fator de proteção para tentativas de suicídio, nos países em desenvolvimento, uma vez que 
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a qualidade da relação conjugal é mais importante do que o estado civil propriamente dito 

(Radhakrishnan & Andrade, 2012). 

No que se refere à variável idade, nota-se, na análise de qui-quadrado, que a média de 

idade das pessoas que tentaram suicídio foi significativamente inferior (34,42 anos) à das 

pessoas que não tentaram suicídio (41,15 anos). Essa constatação foi confirmada no modelo de 

regressão logística, no qual ter maior idade (dentro da faixa de idade da amostra estudada) 

apresentou uma chance menor de tentar suicídio, sendo que para cada aumento de um ano na 

idade do indivíduo, as chances de tentar suicídio reduziam em 4,70%, ou ainda, a cada 5 anos 

a mais de idade do paciente, a chance de tentar suicídio reduziam em aproximadamente 21,00%. 

A idade média dos que tentaram suicídio, na presente amostra, se assemelha aos dados do 

estudo de Botti et al. (2018a), no qual a média de idade da primeira tentativa de suicídio foi de 

38,10 anos, porém a autora não apresenta dados de análise estatística para a diferença de idade 

entre os que tentaram e os que não tentaram suicídio. Além disso, no presente estudo, 90,81% 

dos pacientes que tentaram suicídio estavam na faixa etária de 18 a 60 anos de idade, semelhante 

ao resultado do estudo de Botti et al. (2018a), no qual 83,03% dos que tentaram suicídio tinham 

entre 19 e 59 anos. No Brasil, entre 2011 a 2018, 45,40% das notificações de violência 

autoprovocadas ocorreram na faixa etária de 15 a 29 anos, sendo que, 34,00% puderam ser 

classificados como tentativas de suicídio (Brasil, 2019b). Os outros estudos encontrados não 

apresentaram esse dado. 

 Esses resultados, referentes à idade, são contrários aos obtidos no estudo da OMS 

(2014), a respeito das taxas de suicídio por faixa etária, uma vez que estas taxas aumentaram 

com a idade. Os resultados indicaram que, para cada 100 mil habitantes, no Brasil, no ano de 

2012, morreram por suicídio 0,4 crianças entre 5 a 14 anos de idade. Entre 15 e 29 anos, 

ocorreram 6,7 mortes. Entre pessoas de 30 a 49 anos, foram observadas 8,4 mortes. Na faixa 

etária entre 50 a 69 anos, ocorreram 8,0 mortes. Entre os maiores de 79 anos, ocorreram 9,8 

mortes. Entretanto, entre os anos de 2006 e 2015, notou-se um aumento significativo de 24,00% 

nas taxas de suicídio, no Brasil entre os adolescentes, que vivem nas das grandes cidades, de 

acordo com Brasil (2019b), essa situação pode estar relacionada à depressão ou circunstâncias 

que envolvam perda, seja de parentes, emprego ou relacionamentos e, de acordo com OMS 

(2014), tem crescido substancialmente as taxas de suicídio entre jovens de 15 a 29 anos, 

tornando-se a segunda causa de morte nessa faixa etária no mundo. Contudo, esses dados se 

referem ao suicídio consumado, enquanto os dados do presente estudo concernem a taxa de 

tentativa de suicídio. Não foi, portanto, possível confirmar se o suicídio consumado, no CAPS 
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avaliado, segue a mesma relação com o estudo da OMS (2014), devido ao fato de que, na 

amostra dos 808 prontuários analisados, havia apenas dois registros contendo a informação de 

suicídio consumado.  

 A escolaridade afetou a diferença dos grupos daqueles que tentaram ou não suicídio, de 

acordo com a análise qui-quadrado. Houve uma porcentagem significativamente mais elevada 

de pessoas que tentaram suicídio dentre os que possuíam mais de oito anos de estudo (46,00%) 

do que dentre os que possuíam menos de oito anos de estudo (32,30%). Este resultado difere 

dos dados de quatro estudos, que encontraram maior porcentagem de tentativas de suicídio entre 

as pessoas de cinco a oito anos de estudo (Kantorski et al., 2021), com menos de oito anos de 

estudo (Botti et. al., 2018a), com menos de 12 anos de estudo (Borbas et. al., 2020) ou entre os 

que não possuíam escolaridade (Oliveira et al., 2013). Entretanto, estes estudos apresentaram 

apenas a estatística descritiva, com exceção do estudo de Kantorski et al., 2021, que usou Qui-

quadrado. Nossos dados descritivos também coincidem com estes três estudos, pois apontam 

que a maioria de pacientes que tentaram suicídio tinham menos de oito anos de estudo. Na 

análise de qui-quadrado, porém, este resultado mudou, quando foi comparado o número de 

tentativas ocorridas no grupo com menos de oito anos de estudo, que tentou suicídio, em relação 

ao total dos pacientes que tinham menos de oito anos de estudo. 

Com relação ao trabalho, na análise de qui-quadrado, observou-se uma porcentagem 

significativamente mais elevada de tentativas de suicídio dentre aqueles que possuíam trabalho 

(40,60%), do que entre os que não possuíam (26,50%). Este resultado difere do apresentado no 

estudo de Botti, el al (2018a), no qual a inatividade laboral estava presente na maioria (70,60%) 

dos pacientes que tentaram suicídio. Brown et al. (2000) também apontaram que o status de 

desempregado era um fator de risco significativo para o suicídio.  

Houve diferença significativa com relação à variável “com quem vivia”. Dentre os 

usuários da amostra do CAPS que viviam com a família secundaria, estes tentaram mais 

suicídio (41,50%) do que aqueles que não viviam nesta situação (32,80%). Não foram 

encontrados estudos avaliando esta variável. 

Com relação às variáveis clínicas, o diagnóstico psiquiátrico foi a variável de maior 

importância como fator preditor da tentativa de suicídio. Na análise de Qui-quadrado, as 

tentativas de suicídio foram significativamente maiores entre as pessoas com diagnósticos da 

categoria de Transtornos Afetivos (48,60%) do que entre os pacientes com outros diagnósticos. 

Esse resultado foi validado pela análise de regressão logística, que apontou que pessoas com 

diagnósticos de Transtornos Afetivos tiveram 2,67 mais chances de tentar suicídio se 
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comparado àquelas com outros diagnósticos psiquiátricos (p <0,0001). Este resultado do 

presente estudo concorda com Kantorski et al (2021), Shibre et al (2014), Brown et al (2000) e 

Botti et al (2018) que apontaram também os Transtornos Afetivos como os mais comuns entre 

aqueles que tentaram suicídio. Considerando os diagnósticos dentro desta categoria, Kantorski 

et al (2021) encontraram que as tentativas de suicídio, ao longo da vida, foram de 55,30% para 

pacientes com transtorno bipolar. Shibre et al (2014) encontraram que a prevalência de tentativa 

de suicídio foi de 26,50% para pacientes com transtorno depressivo maior e 23,80% para 

pacientes com transtorno bipolar. No estudo de Brown et al. (2000), dentre os pacientes que 

tentaram suicídio, 69,00% tinham diagnósticos primários de depressão maior, 14,00% 

diagnóstico de transtorno bipolar, 12,00% depressão unipolar, 2,00% apresentaram desordem 

de ansiedade generalizada e 2,00% humor depressivo. No estudo de Botti et al (2018), dentre 

os pacientes que apresentaram tentativa de suicídio, os diagnósticos principais foram os da 

categoria de transtornos do humor ou afetivos (29,80%). 

As demais variáveis clínicas não foram significativas, talvez devido à falta de registros 

de informações nos prontuários, tendo em vista que houve muitos dados faltosos, com relação 

a estas variáveis, no presente estudo. Dos estudos encontrados, que realizaram pesquisa em 

CAPS, apenas Botti et al., (2018a) apontaram uma associação entre tentativa de suicídio e a 

presença de comorbidades. Esses autores encontraram que, dentre os pacientes que tentaram 

suicídio, a grande maioria (74,50%) apresentava comorbidade psiquiátrica.  

Com relação às variáveis de história psiquiátrica, segundo Brown et al., (2000), os 

achados da sua pesquisa e de outros estudos encontraram que as tentativas anteriores e a 

hospitalização psiquiátrica prévia eram fatores de risco significativos para o suicídio. Quanto à 

história de transtorno psiquiátrico na família e história de experiência traumática, segundo Botti 

et al., (2018a) a grande maioria daqueles que tentaram suicídio, conviviam com esses 

problemas, 61,70% e 79,80%, respectivamente. Rodríguez-Cintas et al. (2018) apontaram que 

a ocorrência de abuso ao longo da vida (emocional, físico ou sexual) eram fatores associados 

às tentativas de suicídio ao longo da vida.  

Quando foram analisadas as tentativas de suicídio ao longo do tempo, no presente 

estudo, observamos uma tendência de evolução cíclica, tendo seu pico de porcentagens de 

tentativas no ano de 2012 (53,00%) e a média de tentativas de suicídio de 35,00%. Não houve, 

portanto, uma tendência única de aumento ou de diminuição das tentativas de suicídio no 

período examinado. Os outros estudos encontrados não apresentaram este tipo de resultado. 
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A presente pesquisa apresenta algumas limitações, que poderão apontar possíveis 

orientações para estudos futuros. Como este estudo é do tipo correlacional, não é possível 

afirmar relações causais entre as variáveis, apenas associações entre elas. Uma segunda 

limitação consiste no fato de que foi realizada a avaliação de uma amostra da população alvo 

de um único serviço, impossibilitando uma generalização mais ampla dos resultados 

(Contandriopoulos et al., 1994; Selltiz et al., 1987). Outra limitação se refere à falta de dados 

clínicos completos nos prontuários, como apontado anteriormente, o que inviabilizou a 

investigação de suas relações com a tentativa de suicido. 

A baixa qualidade dos registros dos prontuários, com dados incompletos ou não 

fornecidos, dificultou a compreensão do comportamento suicida, sendo um limitante do estudo. 

Variáveis importantes como história psiquiátrica e antecedentes familiares foram pouco 

registradas e são variáveis importantes para avaliar o risco de suicídio. Uma das recomendações 

da OMS e MS é levantar lacunas e aprimorar os registros, relacionados aos meios de tentativas 

e óbitos por suicídio, para subsidiar melhores informações, traçar perfis de risco e prevenir o 

suicídio de fato (OMS, 2012 e Brasil, 2017b). Brown et al., (2000) apontam para a importância 

de se obter uma história psiquiátrica completa, com o objetivo de avaliar o risco de suicídio, 

história de transtorno psiquiátrico na família e história de experiência traumática com o objetivo 

de avaliar o risco de suicídio. De acordo com a OMS, uma prevenção eficaz requer uma 

detecção dos fatores de risco modificáveis (OMS, 2017). Sendo assim, ressalta-se a importância 

do registro mais adequado das informações, nos serviços de saúde mental, para uma melhor 

qualidade das pesquisas, assistência prestada e redução dos riscos.  

Espera-se que as informações obtidas neste estudo possam contribuir para o aumento do 

conhecimento sobre esta temática. Espera-se, ainda, que este conhecimento contribua para a 

elaboração de estratégias de prevenção específicas para este público-alvo, e para a melhoria das 

políticas públicas, no que se diz respeito à prevenção do suicídio.  
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CONCLUSÕES 
 

Os resultados deste estudo possibilitaram obter uma maior compreensão do perfil dos 

usuários, com tentativa ou não de suicídio, do CAPS de São João del-Rei, bem como identificar 

variáveis sociodemográficas relacionadas à tentativa de suicídio. Os resultados permitem 

concluir que a prevalência de tentativas de suicídio neste CAPS é relativamente elevada, 

estando na metade da faixa encontrada nos demais estudos e sendo superior aos resultados 

encontrados no CAPS de Divinópolis. A ideação suicida também apresentou números elevados, 

em acordo com dois outros estudos. 

Algumas variáveis foram associadas à tentativa de suicídio, nas análises de qui-

quadrado e de regressão logística, como possuir diagnósticos da categoria dos transtornos 

afetivos, sexo feminino, estado civil casado ou vive com companheiro, se vive com a família 

secundária, se tem escolaridade maior do que oito anos de estudo, se o indivíduo trabalha, se 

está na faixa etária entre 26 e 60 anos de idade. Destas variáveis, apenas o sexo, faixa etária e 

diagnóstico de transtornos afetivos, coincidiram com dados de outros estudos brasileiros, 

enquanto o estado civil confirmou dados de um outro país. Os demais estudos brasileiros 

encontrados apontam, ao contrário, que os solteiros, desempregados e com baixa escolaridade 

tiveram mais tentativas de suicídio. Estudos futuros poderão conduzir a maiores conclusões 

sobre estas relações. 

A maioria dos dados clínicos não apresentaram relevância estatística, nas análises de 

qui-quadrado e de regressão logística. Esse fato pode ser devido à baixa qualidade dos registros 

nos prontuários, com dados incompletos ou não fornecidos, uma vez que estudos sobre essa 

temática apresentam uma forte relação entre tentativa de suicídio e variáveis clínicas, como 

doença física e internação psiquiátrica.  

No presente estudo, os fatores preditores para tentativa de suicídio, entre os usuários do 

CAPS, com base na análise de regressão logística, foram: possuir diagnóstico da categoria dos 

Transtornos Afetivos, viver em convívio marital, ser do sexo feminino e ter menos idade na 

amostra. A partir desses dados, sugere-se um maior acompanhamento desse perfil de usuário, 

de modo que haja uma intervenção prévia, em usuários que apresentarem alguma ideação 

suicida. Sugere-se, também, uma melhora na qualidade dos registros dos prontuários dos 

serviços CAPS, facilitando o entendimento da situação do paciente e, possibilitando 

intervenções adequadas. O questionário utilizado para a presente pesquisa, pode ser utilizado 

para uma melhor qualidade de registro. A criação de estratégias, que ajudem os usuários a aderir 

ao tratamento, também poderá reduzir os índices de tentativas de suicido nessa população. 
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 Quanto as hipóteses apresentadas, a primeira e segunda foram confirmadas e o mesmo 

não ocorreu com a terceira e quarta hipóteses. Nestas últimas, acreditava-se a que as tentativas 

de suicídio seriam maiores entre aqueles sujeitos com menos de oito anos de estudo e sem 

vínculo marital, situação não confirmada pelo presente estudo, que identificou uma maior 

prevalência de tentativa de suicídio entre os casados e com mais de oito anos de estudo.  

Esta pesquisa pode ser considerada como um avanço na área, tendo em vista a carência 

de estudos publicados, que tenham avaliado a tentativa de suicídio em usuários de serviços 

ambulatoriais de saúde mental. Entretanto, esta carência restringiu a comparação dos resultados 

obtidos com outros estudos. Além disso, este estudo é um avanço devido à utilização de 

amostragem probabilística, que permite a generalização dos resultados para a população-alvo 

e, também, pelo fato de ter sido realizada Análises de Regressão Logística para identificação 

dos fatores preditores da tentativa de suicídio.  

Sugere-se que novas pesquisas sejam realizadas nesta temática, utilizando amostras 

coletadas em diferentes regiões. Outros estudos de coorte longitudinal também poderiam 

contribuir com dados adicionais, sobre a evolução destas variáveis ao longo dos anos, uma vez 

que campanhas estão sendo criadas e expandidas, voltadas não só aos pacientes, mas também 

aos profissionais da saúde, profissionais da mídia, população em geral e portador de sofrimento 

mental, de modo a quebrar o tabu que existe em torno do assunto. 
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APÊNDICE A 
 

Questionário Clínico e Sociodemográfico 

Variáveis Sociodemográficas: 

1. Nome do paciente (iniciais): _______________________ 

2. Número do prontuário: ___________________________ 

3. Óbito:  0. (   )  Não  1.  (   ) Sim 

4. Data da admissão: ___ / ____ /________ 

5. Data de nascimento: ___ / ____ /________ 

6. Idade: _______ anos 

7. Faixa etária: 0. (   ) 5 a 17 anos   1.(  ) 18 a 25 anos; 2.(  ) 26 a 60 anos; 3. (   ) 61 anos 

ou mais 

8. Sexo: 0. (  ) Masculino  1. (  ) Feminino    

9. Estado civil:  0. (  ) Solteiro (a);   1. (    ) Casado (a) /mora junto;     

      2. (  ) Viúvo (a);       3. (   ) Divorciado / Separado (a);       4. (  )  Não especificado  

10. Vive com família secundária: 0. (  ) Não;   1. (  ) Sim;   2. (   ) Não especificado   

11. Vive com família de origem: 0. ( ) Não;   1. (    ) Sim;   2. (   ) Não especificado 

12. Possui filhos: 0. (  ) Não;    1. ( ) Sim;     2. (   ) Não especificado  

13. Escolaridade:      0. ( ) Menos de oito anos de estudo;   1. (  ) Oito anos ou mais de 

estudo;   2. (   ) Não especificado  

14.   Religião: 0. (  ) Não;      1. (  ) Sim;     2. (   ) Não especificado 

15. Se sim, qual tipo:   0.   (  ) Católico;     1.  (  ) Evangélico /Crente/Protestante;   2. (   )  

Espirita/Umbanda;     3. (  )  Testemunha de Jeová;     4. (   )  Outras 

16. Recebe algum dinheiro?  0.  ( ) Não;     1. (    ) Sim;    2.  (   ) Não especificado 

17. Se sim, de onde obtém essa renda?   0. (  ) Aposentadoria / pensão / benefício INSS;  1. 

(  ) Auxílio doença;  2. (  ) Trabalho;  3. (   ) Não especificado;    4. (  ) Bolsa família;    

5.   (   )  Outros 

18. Cidade onde mora: ______________________________________________     

19. Possui alguma doença física: 0. (  ) Não;  1. (  ) Sim;  2. (  ) Não especificado 

 

História Psiquiátrica: 

20. Admissão no CAPS devido a tentativa de suicídio:  0. (   ) Não;       1.  (  ) Sim. 

21. Diagnóstico Principal: ____________________________________________      



99 
 

22. Usa/usou álcool/drogas em algum momento da vida:  0. (  ) Não;       1. (   ) Sim;           2.  

(   ) Não especificado 

23. Faz uso de medicamentos psiquiátricos:     0. (  ) Não;               1.  (   ) Sim;                          2. 

(   ) Não especificado 

24. Comorbidade psiquiátrica:  0. (  ) Não;   1. (  ) Sim. 

Tratamento Psiquiátrico Extra CAPS: 

25. Internação psiquiátrica (hospital, manicômio judiciário ou outro serviço psiquiátrico):    

0. ( ) Não;  1. (  ) Sim;  2. (   ) Não especificado 

História Pessoal: 

26. História de perdas (Morte, separação, perda de emprego, abandono):  0. (  ) Não;  1. ( ) 

Sim;    2. (   ) Não especificado 

27. Datas importantes coincidindo com a tentativa de suicídio: 0. (  ) Não;  1. (  ) Sim;  2. (  

) Não especificado;   3.  (   ) Não se aplica 

28. História de experiências traumáticas (acidente, violência física ou psicológica, traumas 

de infância, doenças graves, traições): 0. (  ) Não;   1. ( ) Sim;      2. (   ) Não especificado 

 

História Familiar: 

29. História de transtorno psiquiátrico e/ou tratamento psiquiátrico familiar: 

 0. (  ) Não;  1.  (  ) Sim;     2. (   ) Não especificado 

30. História de comportamento suicida na família: 0. (  ) Não;  1.  (  ) Sim;  

2.  (   ) Não especificado   

31. Conflito familiar ou no trabalho: 0. (  ) Não;  1. (  ) Sim;  2. (   ) Não especificado 

 

Comportamento Suicida do Paciente: 

 

32. Ideação: 0.  (  ) Não;  1. (  ) Sim.    

33. Tentativa: 0. (  ) Não;  1. ( ) Sim. 

34. Se sim, especificar meio utilizado:  _________________________________________ 

35. Se sim, número de tentativas?  _____________________________________________   
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36. Categoria de tentativas:  0. (  ) Não tentou    1. (  ) 1 Tentativa;   2. (   ) 2 Tentativas   3. 

(   ) 3 Tentativas  4. (   ) 4 a 6 Tentativas   5. (   ) 7 a 9 Tentativas  6. (  ) 10 a 15 tentativas  

7. (   ) 16 ou mais tentativas. 

37. Suicídio consumado pelo paciente? 0. (  ) Não;  1. (  ) Sim   

38. Se sim, especificar meio de suicídio: _______________________________________ 
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ANEXO 1 
 

Solicitação 
de Isenção do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 
Referência: Prevalência De Tentativa De Suicídio Entre Os Usuários Do Caps Da Cidade De 
São João Del-Rei, Minas Gerais 
Pesquisador Responsável: Ana Karla Silva 
Ao Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos Unidades Educacionais São João 
de-Rei - CEPSJ: 
 

Gostaríamos de solicitar a dispensa de obtenção de um Termo de Consentimento Livre 
e Esclarecido (TCLE) para o estudo intitulado Prevalência de tentativa de suicídio entre os 
usuários do CAPS da cidade de São João Del-Rei, Minas Gerais, proposto por Ana Karla 
Silva. 
 A dispensa do uso de TCLE se fundamenta: i) por ser um estudo observacional, analítico 
ou descritivo retrospectivo, que empregará apenas informações de prontuários médicos, 
sistemas de informação institucionais e/ou demais fontes de dados e informações clínicas 
disponíveis na instituição sem previsão de utilização de material biológico; ii) porque todos os 
dados serão manejados e analisados de forma anônima, sem identificação nominal dos 
participantes de pesquisa; iii) porque os resultados decorrentes do estudo serão apresentados de 
forma agregada, não permitindo a identificação individual dos participantes, e iv) porque se 
trata de um estudo não intervencionista (sem intervenções clínicas) e sem alterações/influências 
na rotina/tratamento do participante de pesquisa, e consequentemente sem adição de riscos ou 
prejuízos ao bem-estar dos mesmos. 
 O investigador principal e demais colaboradores envolvidos no estudo acima se 
comprometem, individual e coletivamente, a utilizar os dados provenientes deste, apenas para 
os fins descritos e a cumprir todas as diretrizes e normas regulamentadoras descritas na Res. 
CNS Nº 466/12, e suas complementares, no que diz respeito ao sigilo e confidencialidade dos 
dados coletados. 
 
 
Divinópolis, ___ de ____________ de ______. 

 
 

______________________________ 
Ana Karla Silva 
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ANEXO 2 
 

TERMO DE RESPONSABILIDADE DO PESQUISADOR PRINCIPAL 
 
 
Eu ANA KARLA SILVA, pesquisador (a) responsável pela pesquisa intitulada 
PREVALÊNCIA DE TENTATIVA DE SUICÍDIO ENTRE OS USUÁRIOS DO CAPS DA 
CIDADE DE SÃO JOÃO DEL-REI, MINAS GERAIS, comprometo-me a: 

 
 observar e cumprir as normas da Resolução do Conselho Nacional de Saúde - CNS 466/2012 

em todas as fases da pesquisa; 
 

desenvolver o projeto de pesquisa conforme apresentado e aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa Envolvendo Seres Humanos das unidades educacionais da UFSJ, localizadas em São 
João del-Rei - CEPSJ; 
 

 resguardar a privacidade e o sigilo dos dados que serão obtidos no desenvolvimento do projeto 
de pesquisa; 
 

utilizar os dados obtidos no desenvolvimento do projeto de pesquisa somente para fins da pesquisa; 
 

 elaborar e anexar na Plataforma Brasil os relatórios parciais e final do projeto de pesquisa 
apresentado e aprovado pelo CEPSJ, garantindo o sigilo relativo às propriedades intelectuais e 
patentes industriais; 
 

apresentar dados solicitados pelo CEPSJ ou pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa com 
Seres Humanos - CONEP a qualquer momento; 
 

 manter os dados da pesquisa em arquivo, físico ou digital, sob sua guarda e responsabilidade, 
por um período de 5 anos após o término da pesquisa; 
 

encaminhar os resultados da pesquisa para publicação, com os devidos créditos aos pesquisadores 
associados e ao pessoal técnico integrante do projeto; 
 

 retornar os benefícios resultantes da pesquisa aos participantes da pesquisa, seja em termos de 
retorno social, acesso aos procedimentos, produtos ou agentes da pesquisa; 
 

apresentar no orçamento previsão de ressarcimento de despesas do participante e seus 
acompanhantes, quando necessário, tais como transporte e alimentação e compensação material 
nos casos ressalvados no item II.10 da Resolução do CNS 466/12; 
 

 suspender a pesquisa imediatamente ao perceber algum risco ou dano, previsto ou não no termo 
de consentimento livre e esclarecido, decorrente à mesma, a qualquer um dos participantes da 
pesquisa e comunicar ao CEPSJ. 
 
 

São João del-Rei,          de                        de  20  . 
 
 

_________________________________________ 
Ana Karla Silva 
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ANEXO 3 
 

TERMO DE COMPROMISSO PARA UTILIZAÇÃO DE DADOS E/OU 

PRONTUÁRIOS  

 

Título do Projeto: 

 

PREVALÊNCIA DE TENTATIVA DE SUICÍDIO ENTRE OS USUÁRIOS DO CAPS 

DA CIDADE DE SÃO JOÃO DEL-REI, MINAS GERAIS 

  

Os pesquisadores abaixo comprometem-se a garantir e preservar as informações dos 

prontuários e/ou da base de dados do Serviço de Arquivos do CENTRO DE ATENÇÃO 

PSICOSSOCIAL (CAPS), de São João del-Rei- MG, garantindo a confidencialidade dos 

pacientes. Concordam, igualmente que as informações coletadas serão utilizadas única e 

exclusivamente para execução do projeto acima descrito. As informações somente poderão ser 

divulgadas de forma anônima.    

 

Nome dos pesquisadores Assinatura 

1-  

2-  

3-  

4-  

5-  

6-  

7-  

8-  

 

São João del-Rei,          de                        de  20  . 
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ANEXO 4 
 

DECLARAÇÃO 
 

Eu “REGINA APARECIDA DE MELO BAGNOLLI ”, na qualidade de responsável pela 

“CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS)”, autorizo a realização de a pesquisa 

intitulada “PREVALÊNCIA DE TENTATIVA DE SUICÍDIO ENTRE OS USUÁRIOS 

DO CAPS DA CIDADE DE SÃO JOÃO DEL-REI, MINAS GERAIS” a ser conduzida sob 

a responsabilidade do pesquisador “ ANA KARLA SILVA”; e DECLARO que conheço os 

objetivos e procedimentos da pesquisa descrita acima e que a instituição apresenta infraestrutura 

necessária à realização da referida pesquisa. Esta declaração é válida apenas no caso de haver 

parecer favorável do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos das unidades 

educacionais da Universidade Federal de São João del-Rei – UFSJ, localizadas em São João 

del-Rei – CEPSJ. 

 

 
 

São João Del-Rei, _________ de __________________________ de 20__. 
 
 
 
 
 

       
Assinatura / Carimbo 
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ANEXO 5 
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