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RESUMO 

 

SOARES, Flávio Neves. Prevalência de tentativas e ideação suicida em pessoas com 
transtornos mentais graves na cidade de São Paulo.  
São Paulo, 2003. Dissertação (Mestrado). Faculdade de Medicina, Universidade de 
São Paulo. Medicina Preventiva. 
 
 
Introdução: Ideação suicida e tentativas de suicídio são geralmente complicações dos 
transtornos psiquiátricos. O estudo da freqüência e fatores associados podem 
contribuir para uma abordagem mais adequada por profissionais de saúde mental. 
Objetivos: Estimar a prevalência de tentativas e pensamentos suicidas, em pessoas 
com transtornos mentais graves (TMG) e as associações com características sócio-
demograficas, diagnóstico, ajustamento social, sintomas psiquiátricos, uso de 
substâncias psicoativas, envolvimento familiar e tratamentos realizados. 
Método: Foram entrevistados e avaliados 192 pessoas que apresentavam TMG, com 
idade entre 18 e 65 anos e que tiveram contato com os serviços de saúde mental de 
três regiões definidas do município de São Paulo em período determinado. Utilizou-
se anamneses estruturadas com questionários padronizados e escalas psicométricas. 
As entrevistas foram realizadas no domicílio do paciente. Realizou-se análise 
descritiva, análise univariada e análise multivariada.   
Resultados: Da amostra estudada predominaram as pessoas do sexo masculino 
(53,1%), solteiras (57,3%), com diagnóstico de esquizofrenia (58,3%). Poucas 
pessoas apresentavam abuso ou dependência de álcool (7,3%) e apenas três pessoas 
(1,6%) não utilizaram medicações psiquiátricas no período de um ano anterior à 
entrevista. Cento e nove (57,7%) entrevistados apresentaram pensamentos suicidas ao 
longo da vida e nos 12 meses anteriores a entrevista, trinta e oito (20,1%) tiveram tais 
pensamentos. Cinqüenta e nove (30,9%) pessoas já haviam tentado suicídio durante a 
vida e oito (4,2%) apresentaram tentativas nos 12 meses anteriores à entrevista. Para 
todas as variáveis de desfecho, apresentaram associação estatística, a presença de 
sentimentos de culpa e sintomas depressivos. Na análise multivariada, o uso de 
neurolépticos apresentou associação com pensamentos e tentativas de suicídio ao 
longo da vida.      
Conclusão: Ideação e tentativas de suicídio foram bastante prevalentes na população 
estudada devendo sempre ser investigadas pelos profissionais de saúde mental, para 
que se possa tomar as devidas condutas, como o manejo dos sentimentos de culpa e 
depressão, além do ajuste correto da medicação para o transtorno mental. 
 
 
 
 
 
 
 



SUMMARY 
 
 

SOARES, Flávio Neves. Prevalence of attempts and suicidal ideation in people who 
have serious mental disorder in the city of São Paulo. 
São Paulo, 2003. Dissertation (Master’s degree). Faculdade de Medicina, 
Universidade de São Paulo. Medicina Preventiva.  
 
Introduction: Suicidal ideation and suicidal attempts are usually complications of 
psychiatric disorders. The study of the frequency and associated factors may 
contribute for the mental health professionals to have a more appropriate approach. 
Aims: Estimate the prevalence of attempts and suicidal thoughts, in people who have 
serious mental disorder (SMD) and the association with social-demographic 
characteristics, diagnosis, social adjustment, psychiatric symptoms, use of 
psychoactive substances, family involvement and treatments they have gone though. 
Method: One hundred ninety two subjects, age 18 - 65, showing SMD and having 
been in touch with mental health services in three defined zones in the city of Sao 
Paulo, in the determined period, were evaluated and interviewed. The researchers 
used structured anamnesis with standardized questionnaires and psychometric scales, 
the subjects were interviewed at home and a descriptive analysis, a univariate 
analysis and a multivariate analysis were used. 
Results: From the sample we studied we’ve found a predominance of men (53,1%), 
single people (57,3%), having a diagnose of schizophrenia (58,3%). Few people 
presented abuse or dependence of alcohol (7,3%) and only three people (1,6%) hadn’t 
used psychiatric medications within one year before the interview. One hundred nine 
(57,7%) people who where interviewed showed suicidal thoughts during their lives 
and during 12 months prior to the research, thirty eight (20,1%) had that kind of 
thoughts. Fifty nine (30,9%) people had tried to commit suicide during their lives and 
eight (4,2%) showed attempts to it within 12 months before the interview. The 
presence of guilt feelings and depressive symptoms showed statistics association to 
all dependant variables. The multivariate analyses showed statistics association to 
attempts and suicidal thoughts during the patients’ lives to the occasional use of 
neuroleptics. 
Conclusion: The presence of suicidal ideation and attempts to suicide were prevalent 
in the studied population and they should always be investigated by the health mental 
professionals in order for them manage the prosper procedures, such as the handling 
of guilt feelings and depression and be able to stablish the proper medication, for the 
mental disorder.  
 
 
 
 
  


