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Resumo 

 
Abreu LN. Avaliação do impacto da comorbidade com transtornos ansiosos 
no comportamento suicida em pacientes com transtornos de humor [tese]. 
São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2015. 

A presença de tentativas de suicídio vem sendo associada à comorbidade 
com transtornos de ansiedade, tanto em estudos retrospectivos como nos 
prospectivos em pacientes com transtorno depressivo maior e naqueles com 
transtorno bipolar, embora os estudos apresentem resultados conflitantes. O 
objetivo deste estudo foi avaliar, prospectivamente, o impacto da presença 
da comorbidade com os transtornos ansiosos na presença de tentativas de 
suicídio em pacientes com transtornos do humor, durante o seguimento de 2 
anos. Foram avaliados 667 pacientes, divididos em dois grupos: um grupo 
com comorbidade com transtorno ansioso (N+229, 34,3% e outro sem a 
comorbidade (N=438, 65,7%) em um estudo prospectivo com duração de 2 
anos. As avaliações foram realizadas à entrada do estudo, após 3 meses, 12 
meses e 24 meses. As escalas utilizadas nas avaliações foram: Escala de 
Depressão de Hamilton-24 itens, Escala de Desesperança de Beck, Escala 
de Ideação Suicida de Beck, Escala de Impulsividade de Barrat, Brown-
Goodwin Aggression Inventory, Buss-Durkeee Hostility Inventory e a 
Columbia Suicide History Form para avaliação da presença de tentativas de 
suicídio. Sintomas ansiosos foram avaliados por meio dos subitens: 
agitação, ansiedade psíquica, ansiedade somática e hipocondria presentes 
na Escala de Depressão de Hamilton. A medida de desfecho foi a presença 
de tentativa de suicídio durante o seguimento. Curvas de sobrevivência de 
Kaplan-Meier foram utilizadas para avaliar a relação entre a presença de 
tentativas de suicídio no seguimento e a presença de comorbidade com 
transtorno ansioso à entrada do estudo. A regressão de Cox foi empregada 
para avaliar quais outros fatores de risco incluindo os sintomas ansiosos 
estariam associados à presença de tentativas de suicídio no seguimento. Os 
resultados mostraram que 63 pacientes (13,1%) tiveram tentativa durante o 
seguimento. Não houve diferença entre os pacientes com e sem 
comorbidade com transtorno ansioso (log-rank 0,269 p=0.604. Na regressão 
de Cox, sexo feminino (HR 4.088 p≤ 0.001), tentativas de suicídio prévias 
(HR 3,17, p=0,002), e escores de hostilidade (HR 1,06 p≤ 0,001) foram 
preditores de tentativas de suicídio durante o seguimento. A presença de 
sintomas hipocondríacos foi um fator protetor para tentativas durante o 
seguimento (HR 0,60, p=0,011). Contrariamente a alguns estudos 
retrospectivos, neste estudo a comorbidade com transtornos ansiosos não 
foi um fator de risco para tentativas de suicídio no seguimento em pacientes 
com transtornos de humor 
 
Descritores 1. Suicídio 2. Transtorno Bipolar 3. Transtorno Depressivo 4. 
Ansiedade 5. Comorbidade 



Abstract 

 
Abreu LN. Evaluation of the impact of comorbid anxiety disorders in suicidal 
behavior in patients with mood disorders [thesis]. São Paulo: Faculdade de 
Medicina, Universidade de São Paulo; 2015. 

Suicide attempts have been associated with comorbidity with anxiety 
disorders in cross-sectional studies in both major depression and bipolar 
disorder, although not all studies agree. Our aim was to prospectively test the 
impact of comorbid anxiety disorders on future suicide attempts in a sample 
of mood disordered patients. A two-year prospective study evaluated 667 
patients divided in two groups: patients with comorbid anxiety disorders 
(N=229, 34.3%) and patients without the comorbidity (N=438, 65.7%) 
Assessments were performed at baseline and after 3, 12 and 24 months. The 
main outcome was the occurrence of suicide attempts during follow-up. The 
scales used in the patient’s evaluation were: Hamilton Depression Rating 
Scale-24 items, Beck Hopelessness Scale, Scale for Suicide Ideation, Barrat 
Impulsiveness Scale, Brown-Goodwin Aggression Inventory, Buss-Durkeee 
Hostility Inventory and Columbia Suicide History Form To evaluate the 
presence of attempts. Anxiety symptoms were evaluated using the sub-items 
agitation, psychic anxiety, somatic anxiety and hypochondria. Kaplan-Meier 
survival curves were used to elucidate the relationship between presence of 
lifetime anxiety disorders and subsequent suicide attempts. Cox proportional 
Hazard regression was performed to investigate other risk factors associated 
with suicide attempts during follow-up, including anxiety symptoms at 
baseline (somatic anxiety, psychic anxiety, agitation and hypochondriasis). 
There were 63 patients (13.1%) with suicide attempts during follow-up. There 
were no differences in survival curves for presence of comorbid anxiety 
disorders  ( log-rank test 0.269 p= 0.604). In the Cox proportional hazard 
regression female sex (HR 4.088 p≤ 0.001), past suicide attempts (HR 3.17, 
p=0.002), and hostility scores (HR 1.06 p≤ 0.001) were the strongest 
predictors for suicide attempts. Hypochondriac symptoms were a protective 
factor for future suicide attempts (HR 0.60, p=0.011). Contrary to some 
cross-sectional studies, our results suggest that comorbidity with anxiety 
disorders is not a risk factor for future suicide attempts in patients with MDD 
or BD.  
 
Descriptors: 1. Suicide 2. Bipolar Disorder 3. Depressive Disorder 4. Anxiety 
5. Comorbidity 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Introdução 

 

 



Introdução 	
	 	
	

2

1 INTRODUÇÃO 

	

1.1 Aspectos históricos do suicídio 

O termo suicídio é derivado do latim sui (próprio) e cidium (matar). Os 

antigos gregos utilizavam outras expressões, tais como “romper a vida”, 

“apreender a morte”, “apertar a morte”, “fazer violência contra si mesmo”, 

“deixar a luz” ou ainda “autoabate”. A partir do Iluminismo no século XVII, a 

palavra suicídio passa a ser mais utilizada que as outras denominações 

(Jamison, 1999). 

Ninguém sabe quem foi o primeiro ser humano a cometer suicídio ou 

os motivos por trás desse ato. A respeito de uma perspectiva evolutiva, 

dificilmente os hominídeos, antes do Homo Sapiens, seriam candidatos a 

esse tipo de comportamento dada a luta constante pela sobrevivência. Em 

que momento então em nossa evolução como seres humanos a intenção 

consciente de querer morrer passou a fazer parte de nossas vidas? 

Violência, imprudências, comportamento de risco, isolamento social, 

impulsividade e automutilação são vistos em várias espécies animais, mas o 

suicídio é o único comportamento provável inerente à espécie humana. Uma 

vez cometido o primeiro suicídio e com base no reconhecimento desse ato 

pelos outros da mesma espécie, o ato começou a ser repetido, em parte 

porque as razões e meios continuam a existir e, em parte, porque o ser 

humano aprende por imitação. O suicídio, especialmente, apresenta um 

aspecto perigoso de contágio e àqueles com fragilidades um apelo único de 

solução final (Jamison, 1999). 
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Diferentes culturas encaram o suicídio de modos diversos. Em 

algumas culturas como os Esquimós, Samoanos e Índios Crown, o suicídio 

dos idosos e doentes era aceito, encorajado e visto como algo altruísta. Na 

Grécia antiga, os suicídios eram percebidos como uma escolha individual e, 

geralmente, estavam ligados a questões de honra, reparação por crimes 

cometidos, defesa de princípios morais ou religiosos ou, até mesmo, por 

motivos militares (soldados capturados em batalhas). Apesar disso, nem 

toda a antiga sociedade grega concordava com essa visão. Para Aristóteles 

e Pitágoras, o suicídio era considerado um ato de covardia e, em várias 

cidades gregas, como Tebas e Atenas, os suicidas não tinham o direito de 

terem funerais além de terem a mão decepada do braço. Na Roma antiga, o 

suicídio passou a ser considerado crime, e os herdeiros não tinham direito a 

receber as posses do falecido (Jaminson, 1999). 

Do ponto de vista religioso, as religiões Católica e Judaica condenam 

o suicídio. No Catolicismo, o suicídio é visto como um pecado que viola o 

sexto mandamento (“não matarás”). O suicida é excomungado e tem os 

rituais fúnebres negados, inclusive não podendo ser enterrado em solo 

sagrado. Já o Judaísmo proíbe o uso de roupas funerais para os suicidas, 

eles são enterrados em um espaço isolado no cemitério, pois são 

considerados como imorais. Já no Islamismo, o suicídio é considerado um 

crime grave, inclusive mais grave que o assassinato. A única exceção é o 

sacrifício em prol de Alá, quando a morte tem um motivo religioso maior. 

Mesmo nos dias atuais vários teólogos continuam a enxergar o suicídio 

como o mais “imperdoável” de todos os pecados (Jamison, 1999). 
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Além das sanções legais e religiosas, o suicídio por suas 

características, muitas vezes, dramáticas, inexplicáveis, violentas e, 

potencialmente, estimulantes de outras mortes gerava medo na população. 

Na Europa, os corpos dos suicidas eram, muitas vezes, desmembrados e 

queimados em encruzilhadas durante a noite, pois acreditava-se que o 

grande tráfico nos cruzamentos manteria os corpos enterrados, e os 

cruzamentos confundiriam o espírito, impedindo-o de achar o caminho de 

volta a casa. Outras vezes eram fincadas estacas no coração dos suicidas. 

No século XIX, na França, não só o suicídio era considerado crime, como o 

corpo dos suicidas eram arrastados pelas ruas e depois pendurados em 

forcas ou jogados no lixos da cidades. Na Alemanha, os corpos dos suicidas 

eram postos em barris e colocados em rios para nunca mais voltarem a seu 

local de origem (Jamisom, 1999). 

Gradualmente, tanto as religiões como as leis tornaram-se mais 

brandas em relação ao suicídio. Os sistemas judiciais e a população 

passaram a enxergar o suicídio como o resultado de um “desequilíbrio 

mental” e não como fraqueza ou pecado. Em 1862, Robert Burton em sua 

obra “Anatomy of Melancholy” descrevia com muita habilidade e compaixão 

as fronteiras entre loucura, melancolia e suicídio, argumentando por piedade 

àqueles que “estavam em tamanho desespero e agitação que se matavam”. 

Depois de 25 anos, o livro BIathanatos do autor e poeta John Donne, decano 

da Catedral de São Paulo em Londres, declarou que o suicídio poderia ser 

ocasionalmente justificável e compreendido. Para ele, o suicídio era uma 

escolha pessoal: “quando alguma aflição me ataca, penso que tenho a 



Introdução 	
	 	
	

5

chave da minha prisão em minhas próprias mãos e nenhum remédio 

apresenta-se tão rápido ao meu coração quanto a minha própria espada” 

(Jaminson, 1999). 

A partir de 1800, com a influência destes e outros livros e trabalhos 

sobre o tema, tanto na Europa como nos Estados Unidos da América (EUA) 

cada vez mais o suicídio foi deixando de ser um crime e, durante os séculos 

XVIII e XIX, a maioria dos países europeus descriminalizou o suicídio, 

embora na Inglaterra isso só tenha acontecido em 1961 e na Irlanda, em 

1963 (Jaminson, 1999). 

Conforme cita Jamilson:  

....nos temos muito conhecimento sobre quem comete 
suicídio: idade mais vulnerável, condição social, gênero... 
sabemos também muito de como, aonde e quando.... mas 
não temos certeza do porque as pessoas cometem 
suicídio... inevitavelmente a pesquisa e a literatura do 
suicídio refletem as complexidades, inconsistências e falhas 
do nosso entendimento. Também reflete séculos de 
tentativas de explicar o incompreensível ato de se suicidar. 
(Jamilson, 1999). 

 

1.2 Definição de suicídio, tentativas de suicídio e ideação suicida 

Na acurácia das pesquisas sobre suicídio, uma das principais 

limitações é como definir o comportamento suicida e a falta de uma 

nomenclatura ou classificação uniforme (Oquendo et al., 2003). Em 1972, o 

Centro de Estudos de Prevenção de Suicídio do National Institute of Mental 

Health (NIMH) propôs três categorias de comportamento suicida: suicídio 

completo, tentativas de suicídio e ideação suicida (Beck et al., 1975; 1979). 

Estas definições foram refinadas por O’Carroll et al. (1996) no que ele 
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denominou de “suicide-related behaviour”, que seria composto por duas 

subcategorias: “instrumental behaviour” (comportamento autolesivo com 

outro propósito que não o da letalidade, como por exemplo, chamar atenção 

que poderia resultar em três desfechos: sem lesão, presença de lesão ou 

morte). A outra categoria seria dos “suicidal acts”, que seriam atos 

cometidos com a intenção explícita ou implícita de morrer.  

Caso o resultado do ato suicida seja a morte é, então, chamado de 

suicídio completo. Caso o indivíduo sobreviva com ou sem lesão, o ato é 

chamado, então, de tentativa de suicídio. Conforme O’Carrol et al. (1996), a 

principal distinção entre essas categorias é a intencionalidade do ato, o que 

na prática clínica não soluciona a questão, visto que os pacientes mudam o 

discurso referente à intencionalidade, seja por negação, preconceito ou 

abreviar a internação hospitalar. 

Em 2002, o Instituto de Medicina dos Estados Unidos da América 

posicionou-se definindo as tentativas de suicídio como “atos autolesivos com 

alguma intenção de morrer e cuja intencionalidade pode ser inferida por 

meio da letalidade do ato ou pelas declarações feitas pelo indivíduo, antes 

ou depois do ato (Goldsmith et al., 2002).  

A intenção suicida é definida como a intensidade com o que o 

paciente deseja pôr fim à sua vida. Ela é avaliada por intermédio da Suicide 

Intent Scale, que avalia o propósito da tentativa, planejamento, percepção da 

fatalidade, prevenção da descoberta do planejamento suicida e arranjos pós-

mortem, como testamento ou compra de seguro de vida (Beck et al., 1974a). 
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Já, a ideação suicida é definida como pensamentos que 

compreendem desde o desejo até o método de cometer suicídio. A ideação 

suicida apresenta várias dimensões, incluindo desde a presença de um 

planejamento suicida até os métodos para realizá-lo e várias intensidades 

que vão desde pensamentos de morte ocasionais até ruminações 

obsessivas sobre a própria morte (Beck et al., 1988). 

Oquendo et al. (1999) buscando englobar em um único instrumento 

todas as dimensões do comportamento suicida criaram um instrumento 

denominado Columbia Suicide History Form (CSHF). A CSHF é uma 

entrevista semiestruturada onde todas as tentativas de suicídio do indivíduo 

ao longo da vida são investigadas em relação ao tempo, letalidade, método, 

fatores precipitantes e ambientais (Apêndice 1). Uma distinção importante da 

CSHF é que, além de investigar cada tentativa, as tentativas são 

classificadas em quatro tipos de tentativas: tentativas reais (ato autolesivo 

cometido com alguma intenção explícita ou não de morrer em decorrência 

daquele ato); tentativa interrompida (quando a tentativa é interrompida por 

circunstâncias externas); tentativa abortada (quando o próprio indivíduo 

interrompe a tentativa) e tentativa ambígua (quando o ato parece ter a 

intenção de letalidade, mas o indivíduo nega a intenção e o clínico, por sua 

vez, não consegue inferir a intencionalidade). Além disso, o entrevistador 

identifica a primeira tentativa, a tentativa mais letal e a mais recente.  

Em nosso estudo, selecionamos os pacientes com tentativas reais 

independentemente da letalidade ou do tempo da tentativa foram 
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selecionados, buscando uma amostra mais homogênea de pacientes com 

tentativas. 

 

1.3 Epidemiologia do comportamento suicida 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) aponta que o suicídio está 

entre as 20 principais causas de morte no mundo, incluindo todos os grupos 

e faixas etárias, sendo responsáveis por um milhão de mortes ao ano. A taxa 

de mortalidade por suicídio é de 16 suicídios a cada 100.000 habitantes, 

sendo 18 suicídios a cada 100.000 habitantes para homens e 11, a cada 

100.000 habitantes para as mulheres. O suicídio está entre as três principais 

causas de morte no grupo etário entre 15-44 anos e é a segunda causa de 

morte no grupo etário entre 10-24 anos. Estima-se que, para cada caso de 

suicídio, haja, pelo menos, 20 casos de tentativas de suicídio (WHO, 2014).  

Na população geral americana, em um estudo realizado com 5.877 

participantes com idade entre 15 e 54 anos, 13,5% apresentaram ideação 

suicida durante a vida; 3,9% planejaram uma tentativa e 4,6% haviam tido 

uma tentativa de suicídio. Além disso, entre 60% e 90% das tentativas 

aconteceram no período de um ano após o surgimento da ideação suicida 

(Kessler et al., 1999).  

No Brasil, o coeficiente de mortalidade por suicídio (proporção de 

suicídio para cada 100.000 habitantes) é de 3,5/100.000, o que é 

considerado um coeficiente baixo (coeficientes médios variam entre 5 e 15, 

altos 15 e 30 e muito alto acima de 30). Esse coeficiente coloca o Brasil em 
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71º lugar no ranking dos países em relação ao suicídio (WHO, 1999). É 

importante lembrar que, em países em desenvolvimento, há uma escassez 

de dados em relação ao comportamento suicida (Bahls; Botega, 2007). 

Botega et al. (2005), em um estudo populacional na cidade de Campinas 

com 515 pessoas com idade superior a 14 anos, demonstraram que, ao 

longo da vida, 17,8% haviam pensado seriamente em pôr fim à vida, 4,8% 

haviam feito um planejamento e 2,4% tiveram uma tentativa de suicídio.  

Estudos usando a metodologia de autópsia psicológica mostram que, 

pelo menos, 90% dos indivíduos que cometeram suicídio apresentavam no 

momento da morte algum transtorno mental e entre esses transtornos, 

aproximadamente, 30% a 50% eram transtorno de humor (Cavanagh et al., 

2003, Arsenault-lapierre et al., 2004). Tais dados apontam para a 

importância da detecção precoce de fatores de risco e de intervenções 

específicas para a prevenção do comportamento suicida em pacientes com 

transtornos mentais, sobretudo nos pacientes com transtornos de humor. 

 

1.4 Modelos de comportamento suicida 

O comportamento suicida é o resultado de uma complicada sequência 

de eventos cognitivos e comportamentais, começando com a ideação 

suicida e evoluindo para o planejamento e à tentativa (Johnson et al., 2008). 

Pela sua etiologia multifatorial, o comportamento suicida é, notoriamente, 

difícil de ser antecipado e, portanto, prevenido. Durante os últimos anos, 

pesquisadores vêm tentando elucidar os mecanismos que levam ao 
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comportamento suicida e uma grande variedade de fatores biológicos, 

sociais e psicológicos vem sendo estudada, sobretudo no contexto dos 

transtornos mentais (O’Connor, 2003). 

Ao buscarem um modelo teórico que englobe esses achados e facilite 

as pesquisas sobre o tema, alguns pesquisadores propuseram os modelos 

descritos a seguir. 

a. Modelo estresse-diátese 

Descrito por John Mann, em 1999, após a avaliação de um grupo de  

pacientes com vários transtornos mentais dos eixos I e II, o modelo 

propõe que o comportamento suicida seria resultado da interação 

entre os estressores (episódios de humor, psicose e eventos vitais) 

que interagiriam com uma diátese (ou traços) inerentes ao paciente. 

Essa diátese seria composta por um fator impulsividade/agressividade 

(altos níveis de impulsividade, agressividade e hostilidade) e outro 

fator pessimismo (altos níveis de desesperança e depressão 

subjetiva). O impacto dos estressores sobre essa diátese resultaria 

em ideação suicida e tentativas de suicídio. Esse foi o primeiro 

modelo a levar em consideração outros fatores, além do próprio 

transtorno mental (Mann et al., 1999). No estudo de validação desse 

modelo, 347 pacientes admitidos em um hospital psiquiátrico com 

idade entre 14-72 anos, sendo 51 homens, que foram avaliados por 

meio de entrevistas diagnósticas: Structured Clinical Interview for 

DSM III-R (SCID) e Structure Personality Disorder examination, para 

avaliação de patologia do eixo II. Além disso, os sintomas 
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psiquiátricos foram avaliados pela escala Brief Psychiatry Rating 

Scale (BPRS). O fator pessimismo foi medido pela Escala de 

Depressão de Hamilton-24 itens (HAMD), Inventário de Depressão de 

Beck (BDI), Escala de Ideação Suicida de Beck (SIS) e Escala de 

Desesperança de Beck (HOPE). O fator impulsividade foi avaliado 

pela Escala de Impulsividade de Barratt (BIS), Brown-Goodwing 

Aggression Inventory (BROWN) (Apêndice 2) e Buss-Durkee Hostility 

Inventory (BUSS) (Apêndice 3). Além disso, eventos vitais medidos 

pela St. Paul-Ramsey Scale e potenciais fatores protetores (Reasons 

for living inventory) também foram avaliados. Os pacientes com 

tentativa de suicídio apresentaram maiores escores em todas as 

escalas do fator pessimismo, fator impulsividade e agressividade, e, 

no modelo final, o fator impulsividade/agressividade foi o principal 

fator que diferenciou os pacientes com e sem tentativas, conforme 

mostram os dados da Figura 1. 
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Figura 1 -  Modelo Estresse-Diátese. Adaptado de Mann et al., 1999 

 

b. Modelo Cry of Pain (CoP) 

Modelo desenvolvido para pacientes bipolares (Williams, 2001) 

propõe que o comportamento suicida seria resultado de um desejo de 

escapar de uma dor psicológica insuportável (Rasmussen et al., 

2010). O comportamento suicida ocorreria em resposta a um 

estressor que ocasionaria no indivíduo um conjunto das seguintes 

sensações: i. Sensação de derrota; ii. impossibilidade de saída; iii. 

impossibilidade de resgate. Estas três sensações ativariam um script 

mental de desamparo (Williams; Pollock, 2001), dando início ao 

comportamento suicida. Viéses no processamento de informações, 
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esquemas negativos de memória e dificuldade na solução de 

problemas (Williams; Pollock, 2001; Johnson et al., 2008) 

contribuiriam para a piora dessas sensações e, portanto, maior risco 

para o comportamento suicida. Esse modelo foi válido em um estudo 

retrospectivo com 113 pacientes admitidos em um hospital, após 

comportamento autolesivo (36 pacientes apresentavam pela primeira 

vez o comportamento e 67 já haviam apresentado mais de uma vez) 

em comparação com 37 controles. Escalas de derrota, potencial de 

escape, suporte social, pensamento positivo sobre o futuro, 

depressão, ansiedade e ideação suicida foram utilizadas. A presença 

de ideação suicida foi associada à inabilidade de pensar 

positivamente e à sensação de derrota e aprisionamento 

(Rassmussen et al., 2010). 

 

c. Modelo SAMS (Schematic Appraisal Model for Suicide) 

Modelo desenvolvido para pacientes com esquizofrenia baseado no 

CoP. que postula que existem dois sistemas de avaliação que 

interagiriam para resultar em comportamento suicida: “self-appraisal” 

e “situation appraisal”. O self-appraisal seria a capacidade do 

indivíduo lidar com emoções, problemas e buscar suporte social. Já o 

situation-appraisal envolveria a percepção subjetiva dos estressores, 

como “derrotas” ou “sem possibilidade de saída”. (Jonhson et al., 

2008; 2010). Percepções negativas sobre si mesmo e da situação 

levariam o indivíduo a comportamento suicida. Esse modelo foi 
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validado em um estudo com 77 pacientes com transtornos psicóticos 

que foram avaliados em relação à ideação suicida, desesperança e 

autoavaliação (Resiliense Appraisal Scale). Maiores escores de 

autoavaliação positiva correlacionaram-se positivamente com 

menores escores de desesperança e de ideação suicida, sugerindo 

que autoavaliações positivas sobre si mesmo poderiam ser um fator 

protetor contra a ideação suicida e as tentativas de suicídio (Johnson 

et al., 2010). 

 

d. Modelo BSM (Bipolar Suicidality Model) 

Em 2013, modelo teórico proposto por Mahli e colaboradores, com 

base no CoP e no SAMS. Nesse modelo, é proposto  um sistema de 

avaliação que frente a um estressor busca uma resposta emocional e 

comportamental a ele. Tal sistema de avaliação leva em consideração 

tanto o self do indivíduo como o dos outros significativos. No caso dos 

pacientes bipolares, esse sistema de avaliação está sujeito às 

influências comuns do transtorno, sendo estas emocionais (sintomas 

subsindrômicos, desregulação afetiva) e cognitivas (impulsividade, 

negativismo, dificuldades de memória e aprendizado, dificuldades de 

enfrentamento. Frente a um estressor, esse sistema de avaliação 

sujeito a essas influências faria o indivíduo sentir-se derrotado e sem 

saída, ativando o “script de suicídio” (representação mental sobre o 

suicídio que o indivíduo tem, o que promove o entendimento do 

suicídio para aquela pessoa e influencia seus pensamentos e atitudes 
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em relação ao comportamento suicida) e, em última instância, poderia 

levar ao comportamento suicida. Tal modelo ainda não foi testado em 

pacientes, conforme é apresentado pelos dados da Figura 2. 

 

 

Figura 2 -  Modelo BSM. Adaptado de Mahli et al., 2013 
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1.5 Comportamento suicida e transtornos de humor 

1.5.1 Prevalência do comportamento suicida nos transtornos de humor 

Em amostras clínicas, a maioria dos estudos aponta que entre 30% e 

40% dos pacientes com transtorno depressivo maior (DM) e 50% dos 

pacientes com transtorno bipolar (TB) apresentam tentativas de suicídio ao 

longo da vida. Em um estudo com 269 pacientes com DM recrutados da 

população geral, Sokero et al. (2003) observaram que 64 pacientes (32%) da 

amostra apresentavam tentativas de suicídio prévias; Valtonen et al. (2005), 

em um estudo retrospectivo com 191 pacientes bipolares também recrutados 

da população geral, sendo 90 pacientes com TB tipo I e 101 com TB tipo II, 

observaram que 85 pacientes (45%) apresentavam tentativas de suicídio ao 

longo da vida.  

Em um estudo com 100 pacientes internados com diagnóstico de 

depressão maior, Malone et al. (1995) observaram que 51% dos pacientes 

apresentavam tentativas ao longo da vida. Em relação ao suicídio completo, 

estudos mostram que, entre os pacientes com transtornos de humor, 15% a 

19% morrem por suicídio (Miles, 1977; Goodwin; Jamison, 1990). Em 1970, 

Guze e Robins, foram os primeiros a documentar sistematicamente o risco 

de suicídio nos pacientes com doença maníaco-depressiva. Foram revisados 

14 estudos prospectivos, dois estudos populacionais e um de família onde 

uma média de 15% de todos os pacientes faleceram por suicídio (as 

porcentagens variaram entre 12% e 60%). 
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Em relação à prevalência de tentativas de suicídio, de acordo com os 

diferentes diagnósticos de transtornos de humor (DM, TB tipo I e TB tipo II), 

Rihmer e Kiss (2002), considerando seis estudos independentes (Dunner et 

al., 1976; Endicott et al., 1985; Coryell et al., 1987; Cassano et al., 1992; 

Vieta et al, 1997; Tondo et al., 1999), nos quais a prevalência de tentativas 

de suicídio foi avaliada para cada diagnóstico (DM, TB tipo I e TB tipo II), 

demonstraram que os pacientes com TB tipo II apresentavam maior 

prevalência de tentativas de suicídio ao longo da vida, seguidos dos 

pacientes com TB tipo I e dos pacientes com DM, conforme os dados da 

Tabela 1. 

 

Tabela 1 -  Prevalência de tentativas de suicídio ao longo da vida em 
pacientes com DM, TB tipo I e TB tipo II de acordo com seis 
estudos independentes  

 

Diagnóstico 
Prevalência de tentativa 

de suicídio 
Variação da  
prevalência 

DM (N=1214) 12% 9-19% 

TB tipo I (N=606) 17% 10-18% 

TB tipo II (N=252) 24% 18-56% 

DM: Depressão Maior; TB: transtorno bipolar 

Fonte: Adaptação de Rihmer e Kiss, 2002 

 

Especificamente em relação à prevalência de tentativas de suicídio 

nos pacientes com TB tipo I e TB tipo II, os estudos mostram resultados 

conflitantes. Em um estudo retrospectivo com 191 pacientes bipolares (90 

pacientes com TB tipo I e 101 pacientes com TB tipo II), Valtonen et al. 
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(2005) não encontraram diferença significativa em relação tanto à presença 

de tentativas de suicídio (TB tipo I 36%, TB tipo II 64%) como de ideação 

suicida (TB tipo I 47% e TB tipo II 53%) em comparação com os pacientes 

bipolares sem comportamento suicida (TB tipo I 53% e TB tipo II 47%). Após 

18 meses de seguimento desses mesmos pacientes, conforme citam 

Valtonen et al. (2008), também não houve diferença na incidência de 

tentativas de suicídio entre os pacientes com TB tipo I e II (TB tipo I 38% 

com tentativas versus 49% sem tentativas e TB tipo II 62% com tentativas 

versus 51% sem tentativas). 

Em um estudo epidemiológico realizado na Dinamarca com pacientes  

tratados em hospitais psiquiátricos nascidos entre 1955 e 1991 e 

acompanhados até 2006, os pacientes do sexo masculino com transtorno 

bipolar apresentaram maior risco para suicídio (“Odds Ratio” OR 7,7 

Intervalo de confiança de 95% (95% IC) 6,01-10,05) em comparação com os 

pacientes do sexo masculino com DM (OR 6,67 IC 95% 5,72-7,78). No 

mesmo estudo, as pacientes do sexo feminino com transtorno bipolar 

apresentavam maior risco para suicídio (OR 4,78 IC 95% 3,48-6,56) em 

comparação com as pacientes do sexo feminino com DM (OR 3,77 95% CI 

3,05-4,66) (Nordentof et al., 2011). 

 

1.5.2 Fatores de Risco para comportamento suicida 

Vários fatores de risco vêm sendo consistentemente descritos na 

literatura, tanto para suicídios completos como para tentativas de suicídio, 
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em pacientes com TB e DM. Nos dados da Tabela 2, encontra-se um 

resumo dos principais achados na literatura (Isometsa, 2014). Além disso 

nos últimos anos, metanálises vêm confirmando a presença desses fatores 

de risco em diferentes estudos. Em uma recente metanálise, realizada por 

Hawton et al. (2013), com pacientes com DM, sexo masculino (OR=1,76 

95%IC 1,08-2,86), história familiar de transtornos psiquiátricos (OR=1,41 

95%IC= 1,00-1,97), tentativas de suicídio prévias (OR= 4,84 95%IC= 3,26-

7,20), gravidade da depressão (OR 2,20, 95%IC 1,05-4,60), desesperança 

(OR 2,20 95%IC 1,49-3,23), comorbidade com transtornos ansiosos (OR1,59 

95%IC1,03-2,45) e comorbidade com uso de substâncias (OR 2,17 95%IC 

1,77-2,66) foram os principais fatores de risco associados a suicídio 

completo nesses pacientes. Schaffer et al. (2015) realizaram um estudo com 

pacientes com TB. Os principais fatores de risco associados a suicídio 

completo foram: sexo masculino (OR 1,83 95%IC 1,41-2,39) e história 

familiar de suicídio (OR= 2,91 IC 1,54-5,48). 

Em pacientes com TB, estudos apontam como fatores de risco para 

tentativas de suicídio a presença de história familiar de suicídio, idade de 

início precoce do transtorno, gravidade dos sintomas depressivos, gravidade 

do transtorno bipolar, presença de estados mistos, ciclagem rápida e abuso 

de álcool ou drogas (Hawton et al., 2005). Scahffer et al. (2015) 

demonstraram que os principais fatores de risco associados a tentativas de 

suicídio em pacientes com transtorno bipolar foram sexo feminino (OR1,54 

95%IC=1,44-1,66), idade de início precoce (OR =-2,99 95%IC = -3,78- -

2,20), primeiro episódio depressivo (OR=1,92 95%IC=1,39-2,65), episódio 
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depressivo (OR 5,99 95%IC= 1,75-20,50), comorbidade com transtornos 

ansiosos (OR= 1,81 95%IC= 1,66-1,97), comorbidade com uso de 

substâncias (OR=1,81 95%IC=1,31-2,50), comorbidade com transtornos de 

personalidade do cluster B (OR=2,51 95%IC=1,91-3,31) e história familiar de 

suicídio (OR=1,69 95%IC=1,25-2,27). 
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Tabela 2 -  Fatores de risco para comportamento suicida 
 
Tipo de 
comportamento 
suicida 

Domínio do fator de 
risco 

Fator de risco 

Suicídio completo 

Gênero Sexo masculino 

Comportamento suicida 
Tentativas prévias 

Ideação suicida e planejamento 

Fatores associados ao 
transtorno 

Maior gravidade sintomas depressivos 

Período logo após alta hospitalar 

Comorbidades 

Uso de substâncias 

Transtornos ansiosos 

Transtornos de personalidade cluster B 

Cognição Desesperança 

Eventos Vitais Perdas e conflitos 

Traços Impulsividade e agressividade 

Fatores específicos do 
TB 

Estados mistos 

Métodos 
Disponibilidade e aceitação de método 
letal 

Tentativas de 
suicídio 

Gênero feminino 

Comportamento suicida 
Tentativas prévias 

Ideação suicida e planejamento 

Fatores associados ao 
transtorno 

Gravidade subjetiva dos sintomas 
depressivos 

Maior duração dos episódios depressivos 

Idade 
Menor idade 

Menor idade de início dos transtornos 

comorbidade 

Uso de substâncias 

Transtornos ansiosos 

Transtornos de personalidade cluster B 

Cognição Desesperança/pessimismo 

Traços 
Impulsividade/agressividade 

Hostilidade 

Fatores específicos do 
TB 

Estados mistos 

ciclotimia 

Fonte: Adaptação de Isometsa, 2014 

 



Introdução 	
	 	
	

22

1.6  Transtornos do humor e transtornos ansiosos: comorbidade e seu 

impacto no comportamento suicida 

1.6.1 Definição de comorbidade e sua significância clínica 

Inicialmente, o termo comorbidade foi usado por Feinstein (1970) para 

definir a presença de dois transtornos independentes, no qual o segundo 

transtorno potencialmente afetaria “o tempo de detecção, antecipação do 

prognóstico, escolhas terapêuticas e resultado da terapêutica do transtorno 

index”.  

A presença de comorbidade com transtornos ansiosos em pacientes 

com transtornos de humor está associada a fatores de pior prognóstico, tais 

como:  idade de início precoce, maior número de episódios depressivos e 

maior prevalência de tentativas de suicídio (Goes et al., 2012). Em um 

estudo prospectivo com duração de 1 ano, Otto et al. (2006) demonstraram 

que os pacientes bipolares com comorbidade com transtornos ansiosos 

(31,9% da amostra) apresentaram menor número de dias em que se sentiam 

bem, menor possibilidade de recuperação de episódios, maior risco de 

recaída precoce, pior qualidade de vida e pior funcionamento ao final de um 

ano. No mesmo estudo, o número de comorbidades influenciou diretamente 

o impacto negativo da comorbidade. 
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1.6.2  Prevalência da comorbidade com transtornos ansiosos em 

pacientes com transtornos de humor 

A comorbidade entre transtornos de humor e transtornos ansiosos é 

extensamente descrita na literatura. Em pacientes com transtorno bipolar, a 

taxa de comorbidade com transtornos ansiosos pode chegar a 51% (Perlis et 

al., 2004) e, em pacientes com DM, pode variar entre 20% e 45% (Miyazaki 

et al., 2010).  

Um estudo epidemiológico recente realizado por Moreno et al. (2012), 

que incluiu 5.695 pacientes com DM, 935 pacientes com TB tipo I e 494 

pacientes com TB tipo II demonstrou que 65% dos pacientes com TB tipo I 

apresentavam comorbidade com algum transtorno ansioso, 48% dos 

pacientes com TB tipo II e 41,4% dos pacientes com DM, e os pacientes 

com TB tipo I apresentaram os maiores riscos para comorbidade com 

qualquer transtorno ansioso, como para transtornos ansiosos específicos, 

conforme apontam os dados da Tabela 3. 

 
Tabela 3 -  Comorbidades com transtornos ansiosos em pacientes com 

transtornos de humor  
 

 
TB tipo 

I 
TB  

tipo II 
DM 

TB tipo I vs  
MDD 

OR (95%IC) 

TB tipo II vs 
MDD 

OR (95%IC) 

TB tipo I vs  
TB tipo II 

OR (95%IC) 

Qualquer 
transtorno 
ansioso 

65,1% 48% 41,4 2,6 (2,2-3,2) 1,3 (1,0-1,6) 2,0 (1,5-2,6) 

TP 32,3% 21,0 14,05 2,8 (2,3-3,4) 1,6 (1,2-2,1) 1,9 (1,3-2,5) 

Fobia social 27,7 16,5 12,8 2,6 (2,1-3,3) 1,4 (1,0-1,8) 1,9 (1,4-2,6) 

Fobia 
especifica 34,3 21,9 20,4 2,0 (1,7-2,4) 1,1 (0,8-1,4) 1,9 (1,4-2,6) 

TAG 31,6 18,7 15 2,6 (2,2-3,2) 1,3 (0,9-1,8) 2,0 (1,4-2,2,9)

TP: Transtorno de Pânico; TAG: Transtorno de Ansiedade Generalizada; OR razão de chance 

Fonte: Adaptação de Moreno et al. (2012) 
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1.6.3  Comportamento suicida em pacientes com transtornos de 

ansiedade 

Estudos retrospectivos demonstram associação entre transtornos 

ansiosos e comportamento suicida. Sareen et al. (2005) em um estudo 

retrospectivo, cujo objetivo era avaliar a associação entre os transtornos de 

ansiedade e tentativas de suicídio e também a relação dos transtornos 

ansiosos com ideação suicida, avaliando uma amostra proveniente do 

National Comorbidity Survey composta de 1.018 pacientes, sendo 759 com 

ideação suicida ao longo da vida e 259 com tentativas de suicídio ao longo 

da vida, demonstraram que apenas o transtorno de estresse pós-traumático 

(TEPT) foi associado à presença de ideação suicida ao longo da vida (OR 

2,79; 95%IC=2,02-3,84) e tentativas de suicídio ao longo da vida (OR 2,67; 

95%IC=1,82-3,91). Nenhum outro transtorno ansioso (agorafobia, TP, TEPT, 

fobia simples e fobia social) foi associado à presença de tentativas ou 

ideação suicida. Nesse estudo, os transtornos ansiosos não foram avaliados 

como um grupo único, o que sugere que possa haver diferenças entre cada 

transtorno ansioso na relação com o comportamento suicida. Já em outro 

estudo retrospectivo que também avaliou a associação entre transtornos 

ansiosos e tentativas de suicídio e ideação suicida com 4.131 pacientes da 

população geral, provenientes da amostra do National Comorbidity Survey - 

Replication, Cougle et al. (2009) encontraram associação nas análises 

univariadas entre a presença de ideação suicida ao longo da vida e de 

tentativas de suicídio ao longo da vida com todos transtornos ansiosos 

avaliados pelo estudo: agorafobia, TP, fobia social, TEPT, TAG e fobia 
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específica. Em uma segunda análise, em um modelo de regressão, cuja 

variável dependente era a presença de ideação suicida, apenas fobia social 

(OR 1,68; 95%IC = 1,27-2,23), TP (OR 1,59; 95%IC=1,06-2,37), TAG (OR 

1,58; 95%IC= 1,24-2,00) e TEPT (OR=1,80; 95%IC= 1,37-2,35) foram 

associadas à presença de ideação suicida. Usando o mesmo modelo de 

regressão mas com a variável dependente a presença de tentativa de 

suicídio, apenas fobia social (OR 1,60; 95%IC= 1,06-2,41), TAG (OR 1,74; 

95%IC= 1,26-2,42) e TEPT (OR= 1,96; 95%IC=1,37-2,80) associaram-se à 

presença de tentativas de suicídio ao longo da vida. Além desses 

transtornos ansiosos, idade, sexo feminino, transtorno de personalidade 

borderline, transtorno de personalidade antissocial, abuso de álcool e 

transtorno depressivo também foram associados tanto com tentativas de 

suicídio como com ideação suicida ao longo da vida. Em outro estudo 

epidemiológico (National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related 

Conditions- NERSAC) realizado por Nepon et al. (2010), o objetivo era 

avaliar a associação entre transtornos ansiosos e presença de tentativas e 

ideação suicida ao longo da vida. Foi utilizada uma amostra de 34.653 

indivíduos nos Estados Unidos da América, dos quais 29,5% (N=10.629) 

apresentavam algum transtorno ansioso; entre os pacientes com transtornos 

ansiosos, 70,7% (N=903) apresentavam, pelo menos, uma tentativa de 

suicídio ao longo da vida e a presença de transtorno ansioso como uma 

única categoria foi associada à presença de tentativas de suicídio (OR 1,70; 

95%IC= 1,40-2,08). Entre os transtornos ansiosos, apenas o TP (OR 1,31 

95%IC=1,06-1,61) e o TEPT (OR 1,81 95%IC=1,45-2,26) foram associados 
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à tentativa de suicídio. Nesse estudo, é interessante notar que os outros 

transtornos ansiosos (fobia social, fobia simples e TAG), inicialmente, 

estavam associados à presença de tentativas de suicídio, mas, quando o 

modelo de regressão foi controlado para transtornos de personalidade e a 

outros transtornos ansiosos, apenas o TP e o TEPT continuaram 

significativos, sugerindo que transtornos ansiosos específicos podem ter 

impactos diferentes no comportamento suicida.  

Em estudos epidemiológicos longitudinais, Bolton et al. (2008) e 

Sareen et al. (2005), demonstraram associação entre transtornos ansiosos e 

comportamento suicida. No primeiro estudo, Bolton et al. (2008), em uma 

amostra de 1.920 indivíduos provenientes do Epidemiologic Catchment Area 

(ECA) Follow-up Study com 13 anos de seguimento, demonstraram que, 

para indivíduos com presença de qualquer transtorno ansioso na avaliação 

inicial, havia um risco 2,20 vezes maior (95%IC 1,04-4,64) para tentativas de 

suicídio durante o seguimento. Ao avaliarem, separadamente, cada 

transtorno ansioso, ataques de pânico, agorafobia e qualquer transtorno 

ansioso, observaram que foram significativamente associados com a 

presença de tentativas de suicídio no seguimento. No estudo de Sareen et 

al. (2005), realizado com uma amostra de 7.076 pessoas provenientes do 

estudo Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study com um 

período de 3 anos de seguimento, a presença de qualquer transtorno 

ansioso na avaliação inicial foi associada à presença de ideação suicida 

durante o seguimento (OR 2,32 95%IC 1,70-3,62) e à presença de tentativas 

de suicídio durante o seguimento (OR 3,64; 95%IC= 1,70-7,83). Entre os 
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pacientes com tentativas de suicídio no seguimento, 55% apresentavam 

algum transtorno ansioso na avaliação inicial e entre os pacientes que 

apresentaram ideação suicida durante o seguimento, 37% apresentavam 

algum transtorno ansioso na avaliação inicial. Quando os transtornos 

ansiosos foram avaliados separadamente, a presença de ideação suicida foi 

associada à fobia social (OR 2,55; 95% IC 1,20-5,39), TAG (OR=2,71; 

95%IC=1,09-6,72) e TOC (OR 6,33 95%IC=1,11-35,96), após controle para 

outros transtornos ansiosos, idade, sexo e comorbidades. Em relação às 

tentativas de suicídio no seguimento, apenas fobia simples (OR 2,71 

95%IC=1,07-6,68) foi associada à incidência de tentativas após controle 

para outros transtornos ansiosos, idade, sexo e comorbidades. 

Em uma metanálise recente que avaliou 42 estudos, Kanwar et al. 

(2013) demonstraram que pacientes com transtornos ansiosos 

apresentavam maiores chances de ter ideação suicida (OR 2,89 95%IC= 

2,09-4,00), tentativas de suicídio (OR= 2.47 95%IC= 1,93-3,10), suicídio 

(OR=3,34 95%IC= 2,13-5,25) e “qualquer comportamento suicida” (OR= 

2,85 95%IC= 2,35-3,46) em comparação com pacientes sem transtornos 

ansiosos. Na mesma metanálise, foram também analisados o risco para 

ideação suicida, tentativas de suicídio, suicídio e comportamento suicida  

para cada transtorno ansioso separadamente. Os resultados podem ser 

visualizados nos dados da Tabela 4. 
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Tabela 4 -  Risco de comportamento suicida em transtornos de ansiedade  
 
 N estudos Odds Ratio 95% IC P-valor 

Comportamento suicida 

Qualquer transtorno 
ansioso 

56 2,85 2,35-3,46 ≤ 0,001 

TAG 8 2,05 1,61-2,61 ≤ 0,001 

TOC 4 0,99 0,89-1,10 0,885 

TP 7 4,08 2,63-6,63 ≤ 0,001 

TEPT 16 2,71 1,84-3,98 ≤ 0,001 

Ideação suicida 

Qualquer transtorno 
ansioso 

26 2,89 2,09-4,00 ≤ 0,001 

TAG 4 1,78 1,41-2,25 ≤ 0,001 

TOC n/a n/a n/a n/a 

TP 4 4,39 2,38 -8,10 ≤ 0,001 

TEPT 10 2,92 1,76-4,87 ≤ 0,001 

Tentativas de suicídio 

Qualquer transtorno 
ansioso 

27 2,47 1,96 – 3,10 ≤ 0,001 

TAG 5 2,70 1,92-3,79 ≤ 0,001 

TOC 4 0,99 0,89 – 1,10 n/a 

TP 4 3,96 2,13- 7,35 ≤ 0,001 

TEPT 
6 2,21 1,17-4,18 0,015 

Suicídio completo 

Qualquer transtorno 
ansioso 

14 3,34 2,13- 5,25 ≤ 0,001 

TAG n/a n/a n/a n/a 

TOC n/a n/a n/a n/a 

TP n/a n/a n/a n/a 

TEPT 3 2,50 0,47- 13,41 0,285 

TAG: transtorno de ansiedade generalizada; TOC: transtorno obsessivo compulsivo; TP: transtorno de 
pânico; TEPT: transtorno de estresse pós-traumático; n/a: não avaliado. 

Fonte: Adaptação de Kanwar et al. (2013). 
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1.6.4  Comportamento suicida em pacientes com transtorno de humor 

e comorbidade com transtornos ansiosos 

1.6.4.1 Estudos retrospectivos 

Em estudos retrospectivos com  pacientes com transtorno bipolar, a 

presença de comorbidade com transtorno ansioso está associada a 

comportamento suicida, embora nem todos os estudos demonstrem essa 

associação. Em um estudo retrospectivo com 500 pacientes bipolares, 

Simon et al. (2004) encontraram uma prevalência de 51,2% de transtornos 

ansiosos ao longo da vida e 30,5% para transtornos ansiosos no momento 

da avaliação. Em comparação com os pacientes sem a comorbidade, os 

pacientes com transtornos ansiosos apresentaram idade de início precoce, 

menor probabilidade de recuperação de um episódio, pior funcionamento e 

pior qualidade de vida e maiores taxas de tentativas de suicídio (OR 2,45 

95%IC 1,4-4,2). Em um estudo transversal com 120 pacientes bipolares 

realizado por Simon et al. (2007), os pacientes com transtornos ansiosos 

comórbidos ao longo da vida apresentaram significativamente mais 

tentativas de suicídio ao longo da vida em comparação com pacientes sem a 

comorbidade (respectivamente, 46,7% versus 24,4%, p=0,02), embora, 

quando controlada pela idade de início do primeiro episódio, a comorbidade 

com ansiedade não tenha sido significativa. Em um estudo retrospectivo com 

648 pacientes bipolares, sendo 219 pacientes com tentativa de suicídio e 

429 sem tentativa, os pacientes com tentativa apresentaram maiores taxas 

de comorbidade com transtornos ansiosos (52% vs 39%, p=0,009) (Leverich 
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et al., 2003). Valtonen et al. (2005), comparando pacientes bipolares sem 

comportamento suicida (N=75) com pacientes com ideação suicida (N=77) e 

pacientes com tentativas de suicídio (N=39), demonstraram que 62% dos 

pacientes com tentativa de suicídio apresentavam comorbidade com 

transtornos ansiosos, e 52% dos pacientes com ideação suicida 

apresentavam a comorbidade e apenas 28% dos pacientes sem 

comportamento suicida apresentavam comorbidade com transtornos 

ansiosos (p=0,001). Em um estudo com 116 pacientes bipolares, Nakagawa 

et al. (2008), comparando os pacientes com comorbidade com ansiedade 

(N=60) e sem comorbidade (N=56) em relação à presença de tentativas de 

suicídio, não encontraram associação entre a presença de comorbidade e 

tentativas de suicídio prévias. O único achado significativo associado à 

presença de tentativas de suicídio foi a presença de transtornos de 

personalidade do cluster B (transtornos de personalidade narcisista, 

borderline e histriônico).  

Placidi et al. (2000), em um estudo com pacientes com DM cujo 

objetivo era comparar pacientes com e sem tentativa de suicídio, a presença 

de TP e a presença de sintomas de ansiedade à entrada no estudo, não 

encontraram diferenças entre as taxas de comorbidade com TP nos 

pacientes com e sem tentativa de suicídio.  
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1.6.4.2 Estudos prospectivos 

Em 1990, Fawcett et al. realizaram o primeiro grande estudo 

prospectivo para avaliar o impacto de um transtorno ansioso no suicídio em 

pacientes com transtornos de humor. Avaliando 955 pacientes com DM e TB 

por um período de 10 anos, 14 pacientes cometeram suicídio no primeiro 

ano após a entrada no estudo; os principais fatores de risco associados a 

esses suicídios foram sintomas graves de ansiedade psíquica, ataques de 

pânico, anedonia e abuso de álcool. Ao longo de mais 4 anos, outros 13 

pacientes cometeram suicídio, e os principais fatores de risco relacionados 

ao suicídio foram desesperança grave, ansiedade somática, ideação suicida 

e tentativas de suicídio prévias. Não houve diferença entre TB e DM em 

relação à ansiedade, ataques de pânico e suicídio. 

Valtonen et al. (2005), em um estudo prospectivo com 191 pacientes 

bipolares com duração de 18 meses cujo objetivo era avaliar os fatores de 

risco para tentativas de suicídio, verificaram que a comorbidade com 

transtornos ansiosos (avaliados como um único grupo) não foi 

significativamente diferente entre os pacientes com tentativas de suicídio 

durante o seguimento (N=29) em comparação aos pacientes sem tentativas 

de suicídio (N= 131). Em relação à comorbidade com transtornos ansiosos, 

69% dos pacientes com tentativas apresentavam a comorbidade vs 50% dos 

pacientes sem tentativas de suicídio. Apesar disso, os pacientes com 

tentativas apresentaram significativamente maiores escores na escala de 

ansiedade de Beck em comparação com os pacientes sem tentativas 

(p<0,001), sugerindo que os sintomas ansiosos podem estar associados às 
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tentativas de suicídio e não apenas os transtornos ansiosos. Nesse estudo, 

os principais fatores de risco associados às tentativas no seguimento foram 

tentativas de suicídio prévias (OR 3,8 95%IC 1,7-8,8), desesperança (OR 

1,2; 95%IC 1,1-1,3), idade menor à entrada no estudo (OR 0,94 95% IC 

0,91-0,97) e depressão no episódio inicial da doença (OR 2,4 95% IC 1,1-

5,3). Não houve diferenças entre tipo de TB, comorbidade com ansiedade, 

abuso de substância e transtornos alimentares. 

Sareen et al. (2005), em um estudo de coorte com 7.076 pacientes 

provenientes da população geral, demonstraram que, na avaliação inicial, os 

pacientes com transtornos de humor e comorbidade com transtornos 

ansiosos apresentavam maior risco para ideação suicida (OR 1.91, 95%IC= 

1,52-2,38) e tentativa de suicídio (OR 2,17; 95%IC=1,45-3,25) em 

comparação com pacientes com transtornos do humor e sem comorbidade. 

Após o seguimento de 3 anos, os pacientes que apresentavam a 

comorbidade com transtornos ansiosos e transtornos de humor mostravam 

maior risco, tanto para ideação suicida como para tentativas de suicídio. 

Quando comparados com os pacientes apenas com transtornos de humor, 

os pacientes com transtornos de humor e comorbidade com transtornos 

ansiosos apresentaram maior risco de tentativas de suicídio no seguimento 

(OR 4,15 95%IC 1,34-12,90), conforme os dados da Tabela 5. 
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Tabela 5 -  Incidência de ideação suicida e tentativas de suicídio após o 
seguimento de 3 anos.  

 
Ideação suicida e tentativas de suicídio no seguimento 

 Sem 
ideação 
suicida 

n=4.161 
(%) 

Ideação 
suicida 

N=85  
(%) 

OR 

(95% IC) 

Sem 
tentativas 
de suicídio 

N=4.631 
(%) 

Com 
tentativas 
de suicídio 

N=39  
(%) 

OR 

(95% IC) 

Transtornos 
ansiosos 

418  
(9,8) 

16  
(19) 

3,34  
(1,75-6,40) 

469  
(10) 

5  
(15,4) 

3,24 
(1,09-9,69) 

Transtornos de 
humor 

323  
(7,2) 

16  
(16,7) 

3,46  
(1,78-6,72 

447  
(9,1) 

4  
(10,3) 

2,44  
(0,79-7,55) 

Comorbidade 
transtornos 
ansioso e 
transtornos de 
humor 

260  
(5,8) 

15  
(17,9) 

4,64  
(2,28-9,43) 

420  
(8,4) 

16  
(42) 

10,05  
(4,33-23,32 

Fonte: Adaptação de Sareen et al, 2005 

 

Otto et al. (2006), em um estudo prospectivo de 1 ano cujo objetivo 

era avaliar o impacto da comorbidade com ansiedade em pacientes com 

transtorno bipolar, demonstraram que a presença de comorbidade com 

transtorno ansioso estava associada à menor quantidade de dias em 

eutimia, menor chance de recuperação de episódios depressivos, maior 

risco de recaída precoce e pior qualidade de vida. Apesar da presença de 

tentativas de suicídio não ter sido avaliada nesse estudo, a comorbidade 

com ansiedade foi associada a pior prognóstico da doença, o que em última 

instância pode ser um fator de risco para comportamento suicida. 

Marangell et al. (2006), em um estudo cujo objetivo era também 

avaliar os fatores de risco associados a suicídio e tentativas de suicídio em 

1.556 pacientes bipolares, ao longo de 2 anos, encontraram apenas história 

prévia de tentativas de suicídio (OR 4,2) e porcentagens de dias em 

depressão no ano anterior (OR 3,87), como fatores de risco. Nesse estudo, a 
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ansiedade foi medida como porcentagem de dias com ansiedade no último 

ano (conforme os escores da Escala de Ansiedade de Beck) e não houve 

diferença entre os pacientes com e sem comportamento suicida (OR 1,07 

95%IC 1,06-1,08). 

Sala et al. (2012), em um estudo longitudinal de duração de 3 anos 

com 1.600 pacientes bipolares (1.172 pacientes com TB tipo I e 428 

pacientes com TB tipo II), demonstraram que os pacientes com transtornos 

de ansiedade comórbido (N=725) apresentaram maior incidência de TP, 

transtorno por uso de drogas, presença de episódios depressivos e presença 

de ideação suicida. Apesar dos pacientes com comorbidade apresentarem 

mais tentativas de suicídio ao longo da vida, durante o seguimento não 

houve diferença na incidência de tentativas de suicídio, entre os pacientes 

com e sem comorbidade.  

Em estudos com pacientes com transtorno depressivo maior, a 

presença de comorbidade com transtornos ansiosos também está associada 

a comportamento suicida, embora nem todos os estudos repliquem esses 

achados. Bolton et al. (2010), em um estudo prospectivo com duração de 3 

anos, no qual foram avaliados 6.004 pacientes com diagnóstico de DM 

durante a vida, encontraram uma prevalência de 2,7% de tentativas de 

suicídio durante o seguimento (n=169 pacientes). A presença de 

comorbidade com transtornos ansiosos foi um fator de risco para as 

tentativas durante o seguimento (OR 3,5 95%IC 1,63-5,72). Entre os 

transtornos ansiosos, o TP (OR 1,91 95%IC 1,14-3,21), o TAG (OR 1,96 

95%IC 1,17-3,26) e o TEPT (OR 2,20 95%IC 1,27-3,83) estavam associados 
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à presença de tentativas. Em outro estudo prospectivo, May et al. (2012), 

acompanhando 49 pacientes com diagnóstico de DM e presença de ideação 

suicida ao longo de 10 anos, no qual 26,5% (N=13) pacientes apresentaram 

tentativas de suicídio durante o seguimento, os principais fatores de risco 

associados às tentativas de suicídio foram: presença de transtornos 

ansiosos na avaliação inicial (OR1,50 95%IC 1,05-19,22), tentativas de 

suicídio prévias (OR 1,58, 95%IC 1,14-21) e diagnóstico de transtornos de 

personalidade (OR 2,61 95%IC1,54- 119). Apesar desses achados positivos, 

outros estudos prospectivos não observaram a associação entre  DM com 

comorbidade  com transtornos ansiosos e comportamento suicida. Holma et 

al. (2010), avaliando 249 pacientes com diagnóstico de DM durante 5 anos, 

no qual 14,5% (N=36) dos pacientes apresentaram tentativas de suicídio no 

seguimento, não encontraram diferença significativa na presença de 

comorbidade com transtornos ansiosos nos pacientes com e sem tentativa 

de suicídio no seguimento, embora os pacientes com tentativa de suicídio 

apresentassem maiores escores na escala de Ansiedade de Beck à entrada 

do estudo. Nesse estudo, os principais fatores de risco para a tentativa de 

suicídio durante o seguimento foram: tempo de duração do episódio 

depressivo (Hazard Ratio (HR) 7,74 95%IC 3,40-17,60), remissão parcial do 

episódio (HR 4,20 95%IC 1,71-10,3), tentativas de suicídio prévias (4,39 

95%IC 1,78-10,8) e idade (HR0,94 95%IC 0,91-0,98). Riihimaki et al. (2014), 

em um estudo com 137 pacientes com DM acompanhados por 5 anos, 

encontraram uma prevalência de tentativas de suicídio de 10,4% (N=14). 

Embora os pacientes com tentativas de suicídio tivessem significativamente 



Introdução 	
	 	
	

36

maiores escores na Escala de Ansiedade de Beck e comorbidade com TP 

na avaliação inicial (21,4% dos pacientes com tentativas vs 5% nos 

pacientes sem tentativas, p=0,02), apenas a presença de episódios 

depressivos foi um fator de risco significativo, após controle por gênero, 

idade e tempo de seguimento. 

 

1.6.5  Sintomas ansiosos em pacientes com transtornos de humor e 

risco para comportamento suicida 

Os sintomas de ansiedade podem estar presentes mesmo quando 

não há presença de um transtorno ansioso (Olfson et al., 1996). Na 

literatura, tanto os estudos retrospectivos como os prospectivos que 

avaliaram o impacto dos sintomas ansiosos são inconclusivos, com estudos 

demonstrando associação entre sintomas ansiosos e comportamento suicida 

e outros, não. Busch et al. (2003), em um estudo retrospectivo com 76 

pacientes que cometeram suicídio logo após alta hospitalar, demonstraram 

que 79% deles apresentavam ansiedade e/ou agitação grave na semana 

anterior ao suicídio. Grunebaum et al. (2005), em um estudo retrospectivo 

com 298 pacientes no qual foi usada análise fatorial das escalas de 

depressão de Beck e com a HAM-D para comparar sintomas entre pacientes 

com e sem tentativa de suicídio, demonstraram que os pacientes com 

tentativas de suicídio apresentavam menores escores no fator ansiedade e 

maiores escores no fator culpa em comparação com pacientes sem 

tentativa. Placidi et al. (2000), em um estudo comparando pacientes com MD 

e TP com e sem tentativa de suicídio também encontraram maiores escores 
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dos itens de ansiedade da HAM em pacientes sem tentativas de suicídio, 

embora nesse estudo apenas a comorbidade com cluster B e TPB tenham 

sido significativamente associadas à presença de tentativas de suicídio. 

Weitoft e Rosén (2005), em um estudo longitudinal, observaram que 

“nervosismo e ansiedade” relatados pelos pacientes eram preditores de 

tentativas de suicídio Fawcett et al. (1990), em um estudo prospectivo com 

duração de 10 anos, demonstraram que ansiedade grave, ataques de pânico 

e agitação eram preditores de tentativas de suicídio no período de 1 ano. Em 

um estudo prospectivo realizado com duração de 5 anos e com 280 

pacientes com DM, Schneider et al. (2001) observaram que entre os 16 

pacientes que cometeram suicídio, preocupações ou delírios hipocondríacos 

além de desesperança e ideação suicida foram significativamente mais 

frequentes que nos outros pacientes. Nesse estudo, os sintomas ansiosos 

foram avaliados por meio da entrevista PODI (Polydiagnostic Interview) 

(Phillip; Delmo, 1987). Em outro estudo prospectivo também com pacientes 

com DM (N=300), no qual a medida de desfecho era a incidência de ideação 

suicida, os pacientes com maiores escores de ansiedade na avaliação inicial 

medida pela Escala de Beck para Ansiedade apresentaram 

significativamente maior incidência de ideação suicida em comparação com 

os pacientes que não tinham ideação suicida (Baek et al., 2015). 

Assim, os achados na literatura em relação à influência da 

comorbidade com transtornos ansiosos como fator de risco para tentativas 

de suicídio em pacientes com transtornos de humor permanece ambíguo, 

com estudos tanto prospectivos como retrospectivos nos quais a 
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comorbidade não é um fator de risco para comportamento suicida e em 

outros em que a comorbidade aparece como um fator de risco. Além disso, o 

papel dos sintomas ansiosos como fator de risco para tentativas de suicídio 

é controverso na literatura. Diferenças de amostras, metodologias e 

desfechos contribuem para a heterogeneidade dos estudos.  

Em razão da gravidade das consequências do comportamento suicida 

e das altas taxas de comorbidade com transtornos ansiosos nos portadores 

de transtornos de humor, estudos prospectivos avaliando o impacto dessa 

comorbidade e dos sintomas ansiosos no comportamento suicida podem 

contribuir para a formulação de estratégias de prevenção do comportamento 

suicida nesses pacientes. 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

Até o momento, não existem na literatura estudos avaliando uma 

população de pacientes com transtornos de humor e comorbidade com 

transtornos ansiosos para avaliar prospectivamente o impacto não só da 

comorbidade mas da presença de sintomas ansiosos no comportamento 

suicida em uma mesma população de pacientes. Além disso, não há estudos 

que avaliam fatores de risco impulsividade, hostilidade e agressividade e seu 

papel como prováveis fatores de risco para suicídio em pacientes  com  

comorbidade com transtornos ansiosos. 
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3 OBJETIVOS E HIPÓTESES 

 

3.1 Objetivo Geral 

Avaliar se a comorbidade com transtornos de ansiedade e se a 

presença de sintomas atuais de ansiedade são fatores de risco para 

tentativas de suicídio em um seguimento prospectivo de pacientes com 

transtornos de humor (depressão maior e transtorno bipolar). 

 

3.2 Objetivos Específicos 

1  Avaliar se a presença de comorbidade com transtornos ansiosos ao 

longo da vida à entrada no estudo estará associada à presença de 

tentativas de suicídio ao final do seguimento. 

2  Avaliar se a presença de sintomas ansiosos à entrada no estudo, 

avaliados por meio dos subitens agitação, ansiedade somática, 

ansiedade psíquica e hipocondria presentes na Escala de Hamilton para 

depressão estarão associados à presença de tentativas de suicídio ao 

final do seguimento. 
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3.3 Hipóteses 

1. Os pacientes com comorbidades com transtornos ansiosos à entrada no 

estudo apresentarão mais tentativas de suicídio ao final do seguimento 

em comparação com os pacientes sem comorbidade com transtornos 

ansiosos. 

2. Os sintomas ansiosos estarão associados a um maior risco de tentativas 

de suicídio durante o seguimento. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Sujeitos e Métodos 
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4 SUJEITOS E MÉTODOS 

 

4.1 Aspectos éticos 

Os pacientes foram informados em detalhe de todos os 

procedimentos e objetivos do estudo e, a partir daí, foi solicitada a assinatura 

do Termo de Consentimento Informado. Como o estudo não apresentou 

nenhum procedimento invasivo, não houve riscos associados ao projeto. 

Todas as informações foram tratadas de forma confidencial e a identidade 

dos sujeitos foi protegida nas publicações decorrentes desta pesquisa. O 

projeto foi aprovado pelos Comitês de Ética da Universidade de Columbia e 

da Universidade de São Paulo (USP). 

 

4.2 Amostra 

Inicialmente, foram selecionados 667 sujeitos, provenientes de 

serviços de emergência, serviços ambulatoriais e anúncios na imprensa, 

encaminhados ao New York Psychiatric Institute, Columbia University, New 

York, Estados Unidos da América, onde foi realizada a pesquisa. Todos os 

participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE). 
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4.3 Critérios de Inclusão 

-  Diagnóstico de transtorno bipolar I, II ou SOE (sem outra especificação) 

ou transtorno depressivo maior, de acordo com o DSM-III-R ou DSM-IV. 

-  Idade entre 18-75 anos. 

 

4.4 Critérios de exclusão 

-  Gravidez ou lactação. 

-  Condições clínicas com repercussão no sistema nervoso central, incluindo 

doenças neurológicas. 

 

4.5 Instrumentos de avaliação  

4.5.1 Diagnóstico 

O diagnóstico psiquiátrico foi realizado de acordo com os critérios do 

DSM-III_R e DSM-IV por meio da entrevista semiestruturada para o DSM-IV 

(Structured Clinical Inteview for DSM-IV Axis I disorders - SCID-P). 

 

4.5.2 Comportamento suicida 

O comportamento suicida foi avaliado pela Columbia Suicide History 

form (CSHF) (Oquendo et al., 1999), que é uma entrevista semiestruturada 

aplicada pelo entrevistador que avalia cada tentativa de suicídio ao longo da 

vida do paciente.  
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4.5.3 Avaliação de sintomas clínicos 

4.5.3.1 Sintomas depressivos e desesperança 

4.5.3.1.1 Escala de depressão de Hamilton-24 itens (HAM-D): 

escala aplicada pelo entrevistador que avalia e quantifica a 

sintomatologia depressiva na última semana. Os itens são pontuados 

entre 0 e 2 ou 0 e 4 com uma pontuação máxima de 70 para a versão 

de 24 itens. A Escala de Hamilton também apresenta outras duas 

versões, com 17 e 21 itens. No geral, pontuações abaixo de 7 são 

consideradas normais, entre 8 e 13 indicam depressões leves, entre 

14 e 18 depressão moderada e acima de 19 depressão grave 

(Hamilton, 1967; Tohen et al., 2006). 

4.5.3.1.2 Inventário de depressão de Beck (BDI): escala de 

autoavaliação no qual o paciente pontua a gravidade subjetiva dos 

sintomas depressivos. A escala apresenta 21 itens relativos a 

sintomas e atitudes, cuja intensidade varia de 0 a 3 com pontuação 

máxima de 63. Os itens referem-se à tristeza, pessimismo, sensação 

de fracasso, falta de satisfação, sensação de culpa, sensação de 

punição, autodepreciação, autoacusações, ideias suicidas, crises de 

choro, irritabilidade, retração social, indecisão, distorção da imagem 

corporal, inibição para o trabalho, distúrbios do sono, fadiga, perda de 

apetite, perda de peso, preocupação somática e diminuição de libido. 

Em amostras já diagnosticadas pontuações menores que 11 

correspondem à eutimia ou sintomas mínimos; pontuações entre 12 e 
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19, depressão leve; pontuações entre 20 e 35, depressão moderada a 

grave e pontuações acima de 36, depressão grave (Beck et al. 1961; 

1988). 

4.5.3.1.3 Escala de ideação suicida de Beck (SSI): Escala com 19 

perguntas que mensura a gravidade da ideação suicida nas últimas 2 

semanas e no momento atual, avaliando a presença de ideação 

suicida, intensidade da ideação, frequência, atitude do paciente a 

possível tentativa, a intencionalidade e o planejamento. Os itens 

variam entre 0 e 2. Os primeiros cinco itens são utilizados como 

triagem de atitudes do paciente quanto a viver ou morrer e somente 

no caso de pontuação positiva em algum desses itens o restante da 

escala é aplicada (Beck et al., 1979; 1988). Não existe um ponto de 

corte específico de gravidade, mas estudos mostram que escores 

maiores que 8 estão associados a tentativas de suicídio (Valtonen et 

al., 2008). 

4.5.3.1.4 Escala de desesperança de Beck (BHS): escala de 

autopreenchimento com 20 questões tipo “verdadeiro ou falso” que 

mede níveis de pessimismo ou “extensão das atitudes negativas 

frente ao futuro”. O escore varia entre 0 e 20, sendo considerado 

escores de 0-4 como mínima desesperança; 5-8 leve; 9-13 moderado 

e 14-20 grave (Beck et al. 1974b). 
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4.5.3.2 Impulsividade, Hostilidade e Agressividade 

4.5.3.2.1 Escala de impulsividade de Barratt (BIS): escala de 

autoavaliação com 30 questões que descrevem modos de pensar e 

agir em diferentes situações onde o indivíduo poderá assinalar uma 

entre quatro possíveis respostas: nunca/raramente, ocasionalmente, 

muito ou sempre. A soma das respostas fornece um escore total de 

impulsividade que varia entre 30 e 120 que mensura níveis de 

impulsividade, divididos em três subescalas: Impulsividade 

relacionada à atividade motora (tendência a agir de forma não 

planejada e imediata em resposta a um estímulo), impulsividade 

associada à ausência de planejamento (incapacidade de medir 

consequências de longo prazo; comportamento voltado para objetivos 

que privilegiam gratificação imediata, sem considerar consequências 

futuras) e impulsividade relacionada à desatenção (mudanças 

abruptas na atenção e impaciência com tarefas complexas) (Barrat, 

1965). 

4.5.3.2.2. Inventário de Agressividade de Brown-Goodwin (Brown-

Goodwin Agression Inventory (BGAI) (Apêndice 2): escala aplicada 

pelo entrevistador que avalia o histórico de comportamentos 

agressivos em nove domínios (ataques de raiva, brigas inespecíficas, 

ataques direcionados a pessoas ou propriedades, disciplina escolar, 

relação com superiores, comportamento antissocial sem envolvimento 

legal, comportamento antissocial com envolvimento legal, problemas 
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de disciplina militar que não envolvam corte marcial e problemas com 

corte marcial) por meio de 11 questões que podem ter quatro 

possíveis respostas (nunca =1, raramente =2, ocasionalmente=3 e 

sempre=4) (Brown et al., 1979). 

4.5.3.2.3 Inventário de Hostilidade de Buss-Durkee Buss-Durkee 

Hostility Inventory (BUSS) (Apêndice 3): escala de 

autopreenchimento com 75 afirmações, cuja resposta podia ser 

“verdadeiro” (=1) ou “falso” (=2). As 75 afirmações avaliam sete 

subescalas: agressividade (violência física contra outros), hostilidade 

indireta (comportamentos indiretos de hostilidade que podem ir desde 

fofocas maliciosas até crises de raiva ou violência não direcionada), 

irritabilidade (tendência a explodir por qualquer contrariedade ou afeto 

negativo), negativismo (comportamento opositor, sobretudo 

direcionado a figuras de autoridade), ressentimento (sentimentos de 

ciúme e ódio de outros e do mundo) suspeita (projeção de hostilidade 

em outras pessoas, variando desde desconfiança até a certeza de 

que os outros podem estar tentando prejudicar propositadamente) e 

hostilidade verbal (afeto negativo expresso no discurso, tanto na 

forma por meio de discussões, gritos e no conteúdo do discurso por 

ameaças e críticas) (Buss; Durkee, 1957). 
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4.6 Desenho do estudo e seguimento 

Estudo de coorte com duração de 2 anos. Os pacientes foram 

avaliados à entrada do estudo e após 3 meses, 12 meses e 24 meses, de 

acordo com o seguinte cronograma. 

 

Tabela 6 -  Cronograma de seguimento 
 

Instrumentos entrada 3 meses 12 meses 24 meses 
Se tentativa 
de suicidio 

SCID-I X     

CSHF X    X 

HAM-D X X X X X 

BDI X X X X X 

SSI x X X X X 

BHS X X X X X 

BIS X     

BGAI X X X X X 

BUSS X     

HAM-D: Escala de Depressão de Hamilton; CSHF: Columbia Suicide History Form; BDI: Inventário de 
Depressão de Beck; SSI: Escala de Ideação Suicida de Beck; BHS: Escala de Desesperança de Beck; 
BIS: Escala de Impulsividade de Barratt; BGAI: Brown-Goodwin Aggression Inventory; BUSS: Buss-
Durkee Hostility Inventory 

 

Quando o paciente apresentava uma tentativa de suicídio entre os 

tempos de seguimento, ele era reavaliado novamente. Para fins de análise 

estatística, as tentativas foram alocadas nos tempos de seguimento, de 

acordo com o mais próximo da tentativa. 
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4.7 Análise estatística 

A análise estatística foi realizada no programa estatístico SPSS, 

versão 20 (SPSS, Inc., Chicago, IL) e o pacote estatístico linguagem R 

versão 3.0.2. Inicialmente, foi realizado o teste de Kolmogorov-Smirnoff para 

verificar a normalidade da distribuição dos dados.  

As variáveis categóricas foram analisadas pelo teste exato de Fischer 

ou do teste Qui-quadrado. As variáveis contínuas foram analisadas pelo 

teste t-Student (distribuição normal) ou teste de Mann-Whitney  (para 

variáveis que não apresentaram distribuição normal). 

As análises longitudinais foram realizadas, tendo como variável 

resposta à presença de tentativa de suicídio no seguimento. Uma análise de 

sobrevivência foi realizada, na qual a curva de Kaplan-Maier com teste de 

log-rank foi construída, comparando os grupos com e sem comorbidade com 

transtorno ansioso em relação ao tempo, até a primeira tentativa de suicídio. 

A presença de sintomas ansiosos foi avaliada pelos seguintes subitens da 

Escala de Hamilton: agitação, ansiedade somática, ansiedade psíquica e 

hipocondria. Todos estes itens são pontuados de 0 a 4. Um modelo de 

regressão de Cox foi usado para verificar se os sintomas ansiosos estavam 

associados à presença de tentativas no seguimento, assim como outros 

possíveis fatores de risco.  

O nível de significância alfa foi estabelecido em 5% a todos os testes. 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 Características sociodemográficas da amostra 

Foram avaliados 667 pacientes provenientes do New York State 

Psychiatric Institute, da Columbia University. Os pacientes apresentavam 

diagnóstico de depressão maior (N= 504, 75,6%) ou transtorno bipolar tipo I, 

II ou SOE (N=163, 24,4%), e em relação à amostra total 229 (34,3%) 

apresentavam comorbidade com transtornos ansiosos ao longo da vida e 

438 (65,7%) não tinham a comorbidade.  

Nos pacientes com a comorbidade com ansiedade, 153 (22,9% da 

amostra total) apresentaram apenas um transtorno ansioso ao longo da vida, 

62 (9,3%), dois transtornos ansiosos e 14 (2,1%), três transtornos ansiosos. 

Em relação aos diagnósticos individuais do tipo de transtorno ansioso, houve 

112 pacientes (16,8% da amostra geral) que tiveram diagnóstico de TP ao 

longo da vida, 7 (1,0%), de agorafobia, 55 (8,2%), de fobia social, 33 (4,9%), 

de TOC, 15 (2,2%), de TAG e 97 (14,5%), de TEPT. 

As características sociodemográficas e clínicas da amostra estão 

descritas nos dados da Tabela 7 O grupo com comorbidade apresentou 

significativamente maior predomínio de pacientes do sexo feminino 

(p=0,001), maiores taxas de história ao longo da vida de abuso físico e/ou 

sexual (p≤ 0,001) e maiores taxas de TB tipo II (p=0,001). 
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Tabela 7 - Características sociodemográficas e clínicas da amostra 
 
 Comorbidade 

com 
ansiedade 

N= 229 (34,3% 
) 

Sem 
comorbidade 

com ansiedade 

N=438 (65,7%) 

Teste Qui-
quadrado ou t-

Student 
p-valor 

Sexo feminino N (%) 155 (68,0) 233 (54,2) 11,72 p=0,001 

Idade (média ± DP) 37,58 (11,55) 37,69 (13,91) 0,10* 0,913 

Escolaridade em 
anos(média ± DP) 15,13 (2,79) 14,83 (3,06) -1,18* 0,236 

Solteiros  N (%) 125 (54,8) 213 (50,1) 8,43 p= 0,077 

História de abuso físico e/ou 
sexual) N (%) 126 (56,8) 125 (36,3) 26,51 p≤ 0,001 

História de sintomas 
psicóticos N (%) 21 (9,7) 48 (13) 2,02 p= 0,369 

Tentativas de suicídio 
prévias N (%) 106 (46,5) 207 (48,5) 0,23 p=0,628 

História de comorbidade 
com uso de substâncias N 
(%) 

61 (26,6) 94 (21,5) 2,25 p=0,133 

História de comorbidade 
com transtorno borderline N 
(%) 

60 (26,2) 99 (22,6) 1,07 p=0,300 

Diagnóstico   15,65 p=0,001 

DM N (%) 156 (68,1%) 350 (79,9%)   

TB tipo I N (%) 39 (17%) 56 (12,8%)   

TB tipo II N (%) 22 (9,6%) 15 (3,4%)   

TB SOE N (%) 12 (5,2%) 17 (3,9%)   

Teste * teste t-Student  
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Em relação à sintomatologia clínica à entrada no estudo, os pacientes 

com comorbidade com transtornos ansiosos apresentavam maiores médias 

nos escores das escalas de Depressão de Hamilton (p> 0,001), Inventário 

de Depressão de Beck (p=0,011), escala de Ideação Suicida de Beck (p= 

0,004), escala de Impulsividade de Barrat (p=0,001) e na Buss-Durkee 

Hostility Inventory (p=0,002). Não houve diferença entre os grupos nos 

escores das escalas de desesperança de Beck suicida e na escala Brown-

Goodwin Aggression Inventory, conforme mostram os dados da Tabela 8. 

 

Tabela 8 -  Escores das escalas de avaliação de sintomas clínicos na 
entrada do estudo 

 

 

Comorbidade com 
ansiedade 

N= 229 (34,3% ) 

Sem comorbidade 
com ansiedade 

N=438 (65,7%) 

teste p-valor 

Escala de Depressão de 
Hamilton (média ± DP) 26,87 (8,87) 25,02 (10,38) -2,36 p=0,019 

Inventário de Depressão de 
Beck (média ± DP) 27,63 (11,47) 24,70 (12,39) -2,80 p=0,005 

Escala de Ideação suicida de 
Beck (média ± DP) 12,31 (5,83) 10,79 (6,22) -2,87 p=0,004 

Escala de Desesperança de 
Beck (média ± DP) 6,85 (8,33) 6,09 (7,74) -1,16 p= 0,254 

Escala de Impulsividade de 
Barratt  (média ± DP) 54,71 (15,86) 49,58 (18,62) -3,28 p= 0,001 

Buss-Durke Hostility 
Inventory  (média ± DP) 37,84 (11,50) 34,34 (12,71) -3,18 p= 0,002 

Brown-Goodwin 
Aggression  Inventory 
(média ± DP) 

19,03 (5,63) 18,48 (5,42) -1,16 p=0,246 
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5.2  Avaliação da comorbidade com transtornos de ansiedade nas 

tentativas de suicídio durante o seguimento 

Durante o seguimento, 63 pacientes (21 pacientes com ansiedade 

33,3% e 42 sem ansiedade 66,7%) apresentaram tentativas de suicídio, 

sendo que 47 pacientes tiveram uma tentativa, dez tiveram duas tentativas e 

seis tiveram três tentativas, totalizando 85 tentativas de suicídio ao longo do 

acompanhamento. Em relação ao diagnóstico de transtorno de humor 

desses pacientes, 46 (73%) apresentavam diagnóstico de DM, 16 (25,4%) 

TB tipo I e 1 (1,6%) TB tipo II. Não houve pacientes com tentativas de 

suicídio e diagnóstico de TB SOE. Nem houve diferença entre os 

diagnósticos dos pacientes com tentativas de suicídio (Qui-quadrado: 6,75 

p= 0,08). 

Com o objetivo de verificar se, em algum momento, houve diferença 

entre os grupos com e sem ansiedade em relação à presença de tentativas 

de suicídio durante o seguimento, uma curva de sobrevivência de Kaplan 

Meier foi construída, conforme os dados da Figura 3.  
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Figura 3 -  Curva de sobrevivência para a primeira tentativa de suicídio  

 

Não houve diferença significativa em nenhum dos tempos de 

seguimento entres os grupos com e sem comorbidade com transtornos de 

ansiedade (log-rank = 0,269; p=0,604). 

Em uma segunda análise, foram avaliados separadamente, também 

por meio da curva de sobrevivência de Kaplan Meier e do teste de log-rank, 

os transtornos ansiosos com prevalência acima de 5% em relação à amostra 

total (TP, fobia social e TEPT). Não houve diferença significativa em relação 

à presença de tentativas de suicídio durante o seguimento em nenhum dos 

transtornos (TP: log-rank 0,205 p=0,651 (Figura 4); fobia social: log-rank 

1,16 p= 0,281 (Figura 5); TEPT: log-rank 0,006 p=0,938 (Figura 6). Também 
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não houve diferença significativa quando foram comparados os grupos sem 

ansiedade, com um transtorno ansioso e com mais de um transtorno ansioso 

(log-rank 0,586 p=0,746). 

 

 

Figura 4 -  Curva de sobrevivência para pacientes com TP 
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Figura 5 -  Curva de sobrevivência para pacientes com fobia social 
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Figura 6 -  Curva de sobrevivência para pacientes com TEPT 
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5.3  Avaliação dos sintomas de ansiedade e outros fatores de risco 

relacionados a tentativas de suicídio durante o seguimento 

Com o objetivo de verificar se outras variáveis estariam relacionadas 

à presença de tentativas de suicídio no seguimento, foi realizada uma 

regressão logística de Cox, na qual a variável dependente foi a presença de 

tentativas de suicídio no seguimento e as variáveis independentes foram as 

variáveis clínicas: gênero, presença de tentativa de suicídio prévia (que são 

fatores de risco replicados na literatura), além das variáveis que foram 

significativas na comparação entre os pacientes com e sem ansiedade à 

entrada no estudo: presença de abuso sexual ou físico, média dos escores 

das escalas de Hamilton, Inventário de Depressão de Beck, Escala de 

Ideação Suicida de Beck, Escala Buss-Durkee Hostility Inventory, Escala de 

Impulsividade de Barrat e os sintomas de ansiedade (agitação, ansiedade 

psíquica, ansiedade somática e hipocondria). No modelo de regressão, o 

fator de risco mais importante para a presença de tentativas de suicídio 

durante o seguimento foi o sexo feminino, seguido da presença de tentativas 

de suicídio prévias e escores de hostilidade. O sintoma de hipocondria foi 

um fator protetor, conforme os dados da Tabela 9.  
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Tabela 9 -  Fatores de risco associados a tentativas de suicídio no 
seguimento 

 

 Wald Hazard-Ratio 95% IC p-valor 

Gênero feminino 12,82 4,08 1,89-8,83 ≤0,001 

Tentativa de suicídio prévia 9,87 3,17 1,54-6,52 0,002 

Buss-Durkee Hostility Inventory 19,27 1,06 1,03-1,09 ≤0,001 

Hipocondria 6,49 0,60 0,40-0,88 0,011 

TB tipo I 3,210 1,502 0,772-2,924 p=0,073 

TB tipo II 0,061 1,243 0,167-9,246 p=0,805 

TB SOE 2,091 ____ ____ p=0,148 

História de abuso 0,034 0,943 0,5041,765 p=0,854 

Escala de Depressão de 
Hamilton 

3,636 1,039 0,999-1,080 p=0,057 

Escala de Impulsividade de 
Barrat 

2,059 1,031 0,995-1,031 p=0,151 

Inventário de Depressão de 
Beck 

2,744 1,027 0,0995-1,060 p=0,098 

Escala de Desesperança 2,494 0,956 0,904-1,011 p=0,114 

Agitação  0,075 1,076 0,637-1,819 p=0,784 

Ansiedade psíquica 0,042 1,027 0,797-1,322 p=0,838 

Ansiedade somática 0,105 0,945 0,669-1,334 p=0,746 
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6 DISCUSSÃO 

 

Em nossa amostra, a presença de comorbidade com transtornos 

ansiosos não foi associada à presença de tentativas de suicídio, durante 2 

anos de seguimento do estudo. A presença do sintoma de hipocondria foi 

um fator protetor para as tentativas de suicídio durante o seguimento; ao 

passo que os outros sintomas ansiosos (agitação, ansiedade física, 

ansiedade psíquica) não foram associados a tentativas de suicídio no 

seguimento. Em nossa amostra, os fatores de risco relacionados a tentativas 

de suicídio no seguimento foram sexo feminino, tentativas de suicídio 

prévias e altos escores de hostilidade. 

Em estudos prospectivos com pacientes com TDM, nosso achado foi 

similar ao de Holma et al. (2010) que, em um seguimento de 5 anos com 249 

pacientes com diagnóstico de depressão maior, onde 14,5% (N=36) dos 

pacientes tiveram uma tentativa de suicídio ao longo do seguimento, a 

comorbidade com transtornos ansiosos não foi um fator de risco para a 

incidência de tentativas de suicídio. Nesse estudo, os principais fatores de 

risco para tentativas de suicídio foram tempo em episódio depressivo (HH 7, 

4 95% IC 3,40-17,60), história prévia de tentativas de suicídio (HH= 4,39 

95% IC 1,71-10,03) e falta de suporte social (HH3,57 95% IC1,71-10,03). 

Assim como em nosso estudo, as tentativas prévias foram um fator de risco 

significativo para a presença de tentativas no seguimento. Contrário a 

nossos achados, o sexo feminino não foi um fator de risco para as tentativas 

de suicídio. Em relação à questão dos sintomas de ansiedade, nesse estudo 
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eles foram avaliados pela Escala de Ansiedade de Beck e, embora na 

análise univariada maiores escores de ansiedade foram associados à 

presença de tentativas de suicídio no seguimento (p=0,01), no modelo de 

regressão de Cox, os sintomas de ansiedade não foram significativos, similar 

a nossos achados. Riikmaki et al. (2014), também em um estudo prospectivo 

com 137 pacientes com transtornos depressivos, no qual 14 (10,4%) tiveram 

tentativas de suicídio no seguimento (nessa amostra, estavam incluídos 

pacientes com depressão menor e distimia), apesar de haver uma 

prevalência maior de transtornos ansiosos nos pacientes com tentativa de 

suicídio no seguimento (p=0,036), a comorbidade com transtorno ansioso 

também não foi significativa após o modelo de regressão de Cox, no qual só 

a presença de episódio depressivo na avaliação inicial foi um fator de risco 

(Hazard Ratio HR 33,5 95%IC 3,6-309,7). Sexo feminino e tentativas prévias 

não foram fatores de risco nesse estudo. Contrário a nossos achados, May 

et al. (2012), em um estudo avaliando 49 pacientes com TDM ou distimia e 

com ideação suicida à entrada do seguimento, verificaram que 13 pacientes 

(26,5%) apresentaram tentativas no seguimento, e os principais preditores 

dessas tentativas foram a presença de comorbidade com transtorno ansioso 

e transtornos por uso de substâncias e comorbidade com transtornos de 

personalidade, tentativas de suicídio prévias, desesperança e dificuldades 

sociais. Após a análise ser controlada para a presença de tentativas prévias, 

a comorbidade com ansiedade, uso de substâncias e transtornos de 

personalidade continuaram a ser significativamente associados a tentativas 

de suicídio. Nesse mesmo estudo, é interessante notar que, em razão do 
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tamanho reduzido da amostra, foi feita uma terceira análise pareando cada 

variável significativa com a comorbidade com transtornos de personalidade 

do cluster B (transtorno de personalidade borderline, transtorno de 

personalidade histriônico e transtorno de personalidade narcisista) e 

nenhuma das variáveis, fora a comorbidade com cluster B, permaneceu 

significativa. Isso pode ser explicado pelo tamanho pequeno da amostra ou 

ainda pela possível interação entre transtornos de personalidade do cluster 

B, ansiedade e abuso de drogas, no qual a relação entre as comorbidades 

poderia ser mediada pela presença do transtorno de personalidade. Bolton 

et al. (2010), em um estudo avaliando pacientes com critérios para TDM em 

uma amostra da população geral em um seguimento de 3 anos, obtiveram 

uma incidência de 1,2 % de tentativas de suicídio em 63 pacientes 

(N=6004). Os principais fatores de risco associados a essas tentativas foram 

transtornos ansiosos (OR 2,76 95% IC 1,2-2,7) e entre os transtornos 

ansiosos, fobia social (OR 3,01 95% IC 1,39-6,50), fobia social (OR2,29 95% 

IC 1,01-5,23) e transtorno de estresse pós-traumático (OR 2,86 (1,32-6,23). 

Nesse estudo, tentativas prévias de suicídio também foram um fator de risco 

para as tentativas durante o seguimento, assim como foi observado em 

nosso estudo. 

Em relação aos estudos prospectivos com pacientes bipolares, nosso 

estudo apresentou resultados semelhantes aos de Marangell et al. (2006) 

que, em um estudo com 1.556 pacientes bipolares tipo I, II e SOE com 

acompanhamento de 2 anos, no qual 3,66% (50 pacientes) tiveram tentativa 

de suicídio ou suicídio completo no seguimento, os principais fatores de risco 
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associados às tentativas foram: história prévia de tentativa de suicídio (p ≤ 

0,0001; OR=4,51 95%IC 2,35-8,69) e porcentagem de dias com depressão 

no ano anterior (p =0,03; OR 1,16 95%IC 1,15-17). Nesse estudo, a 

presença de ansiedade foi avaliada pela escala de ansiedade de Beck; a 

porcentagem de dias com sintomas ansiosos também não foi associada à 

presença de tentativas de suicídio no seguimento (p=0,21 OR 1 95% IC 1-

1,08). Em comparação a nosso estudo, Marangell et al. (2006) não 

avaliaram a presença de comorbidade com transtornos ansiosos, só a 

presença de sintomas ansiosos. Em um estudo prospectivo com seguimento 

de 18 meses (Valtonen et al., 2008), com 191 pacientes bipolares e 29 

pacientes (20%) com tentativas de suicídio, a comorbidade com transtornos 

ansiosos não foi significativamente diferente entre os pacientes com e sem 

tentativa. Nesse estudo, os sintomas de ansiedade mensurados pela escala 

de ansiedade de Beck foram significativamente mais altos à entrada no 

estudo nos pacientes com tentativas durante o seguimento (p<0,001), 

embora no modelo de regressão de Cox os sintomas de ansiedade também 

não foram um fator de risco às tentativas de suicídio. Ainda no estudo de 

Valtonen et al. (2008), sintomas de desesperança (HR 1,19 95%IC1,10-

1,29), presença de tentativas prévias (HR 3,85 95%IC 1,69-8,78) e episódio 

index depressivo (HR 2,43 95%IC 1,11-5,35) foram associados à presença 

de tentativas durante o seguimento. Sala et al. (2012), em um estudo 

prospectivo com 1.600 pacientes bipolares, também não encontraram 

diferenças entre o grupo com e sem ansiedade comórbida em relação à 

presença de tentativas durante o seguimento de 3 anos (p=0,2). Nesse 
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estudo, é interessante notar que os pacientes com comorbidade com 

transtornos ansiosos apresentavam mais ideação suicida (35,6% vs 25,7 

p=0,02). Em nosso estudo, apesar dos pacientes com comorbidade com 

ansiedade apresentarem maior média nos escores de ideação suicida, a 

diferença não foi significativa. 

Em estudos prospectivos com amostras mistas com pacientes tanto 

com DM como TB, nosso achado foi similar ao de Holma et al. (2014). Nesse 

estudo prospectivo, a presença de comorbidade com transtornos ansiosos e 

a presença de sintomas ansiosos mensurados pela Escala de Beck de 

Ansiedade não foram um fator de risco para tentativas no seguimento de 5 

anos. Os principais fatores de risco encontrados foram: presença de 

tentativas prévias (HR 3,04 95%IC 1,48-6,24), episódio depressivo (HR 16,3 

95%IC 5,05-52,9), sintomas depressivos subsindrômicos (HR 4,35 95%IC 

1,46-12,9), sexo feminino (HR1,79 95%IC1,00-3,21). Oquendo et al. (2004), 

em um estudo prospectivo com 308 pacientes com TDM ou TB após 2 anos 

de seguimento, 14% dos pacientes haviam tido uma tentativa de suicídio e 

os principais preditores, conforme o modelo de regressão de Cox foram: 

história prévia de tentativas de suicídio (HR=4,41 95% IC 1,92-10,12 

p<0,001), altos escores de sintomas depressivos conforme o Inventário de 

Depressão de Beck (HR 2,96 95% IC 1,20-4,59 p=0,005) e tabagismo (HR 

2,35 95%IC = 1,20-4,59 p=0,012). Nesse estudo, os sintomas ansiosos ou a 

presença de comorbidade com transtornos ansiosos não foram avaliados.  

Em relação aos sintomas de ansiedade (agitação, ansiedade 

psíquica, ansiedade somática e hipocondria), há poucos estudos avaliando 
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prospectivamente o impacto desses sintomas como fatores de risco para 

tentativas de suicídio em pacientes com transtornos de humor e 

comorbidade com transtornos ansiosos. Em um estudo prospectivo 

(Schneider et al., 2001), com duração de 5 anos comparando sintomatologia 

depressiva em pacientes com DM com e sem suicídio completo (262 

pacientes vs 16 pacientes), não houve diferença entre os escores dos 

sintomas de agitação, ansiedade psíquica, ansiedade somática e 

hipocondria entre os pacientes com e sem suicídio. Nesse estudo, 

hipocondria e sintomas corporais avaliados por meio de um outro 

instrumento, a polydiagnostic interview foram associadas a suicídio. Em um 

estudo prospectivo somente com pacientes com DM (N=100), Malone et al. 

(1995) não encontraram diferenças nos sintomas de ansiedade na HAM-D 

nos pacientes com e sem tentativas de suicídio prévias. Em um estudo 

retrospectivo comparando pacientes unipolares (N= 272 pacientes) com e 

sem tentativa de suicídio, Placidi et al. (2000), encontraram escores 

significativamente maiores de agitação (p=0,03), ansiedade psíquica 

(p=0,02) e hipocondria (p=0,02) em pacientes sem tentativas prévias de 

suicídio. Semelhante a esse achado, um outro estudo retrospectivo 

(Grunebaum et al., 2005) encontrou escores maiores nos itens de ansiedade 

da HAM-D nos pacientes sem tentativa de suicídio. Nesse estudo, os 

sintomas de ansiedade correlacionaram-se negativamente com ideação 

suicida prévia e com a agressividade ao longo da vida, que são fatores de 

risco para tentativas de suicídio na literatura, o que poderia explicar em parte 

a não associação entre os sintomas ansiosos e comportamento suicida. 
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Além disso, como a hipocondria na HAM-D é pontuada desde uma 

autoobservação corporal aumentada até um delírio hipocondríaco, esses 

pacientes poderiam ter menos chances de tentativas de suicídio por medo 

do dano físico que essas tentativas poderiam causar (Grunebaum et al., 

2005). Em nosso estudo, a hipocondria além de não ser um fator de risco 

para tentativas prévias foi um fator protetor em relação às tentativas de 

suicídio durante o seguimento. Diferentes amostras, diferentes metodologias 

de avaliação e diferentes tipos de estudo podem contribuir para esses 

resultados inconclusivos em relação ao papel dos sintomas ansiosos.  

Em nosso estudo, a presença de hostilidade foi um fator de risco para 

tentativas de suicídio em pacientes com ansiedade. Não há estudos 

avaliando o impacto da hostilidade como fator de risco em pacientes com 

transtorno de humor e ansiedade. Mann et al. (1999), em um estudo 

retrospectivo com 347 pacientes com diagnósticos diversos, demonstraram 

associação entre os escores na Escala Buss-Durkee Hostility Inventory e a 

presença de tentativas prévias (p=0,003). Em um estudo prospectivo, 

comparando fatores de risco para tentativas de suicídio em homens e 

mulheres após um episódio depressivo, os sintomas de hostilidade foram 

significativamente maiores nas mulheres, embora na regressão de Cox esse 

achado deixou de ser significativo (Oquendo et al., 2007). Em um estudo 

somente com pacientes com DM (N=100), Malone et al. (1995), encontraram 

maiores escores de hostilidade também medidos pela Escala Buss-Durkee 

Hostility Inventory em pacientes com tentativas de suicídio. 
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Embora nosso achado ter sido negativo, podemos observar, tanto na 

literatura como em nosso estudo, que os pacientes com ansiedade 

comórbida apresentam fatores de risco para tentativas de suicídio 

prospectivas replicados na literatura, o que nos leva a questionar se a 

comorbidade com ansiedade, apesar de não ter um papel direto como fator 

de risco, estaria associada a outros fatores de risco para comportamento 

suicida. Ao usar o modelo de Stress-Diátese, Mann et al. (1999) observaram 

que o comportamento suicida seria resultante de uma interação entre fatores 

estressores (que aparecem ao longo da vida do paciente como doenças, 

perdas, comorbidades) e diátese (fatores relacionados a traços inerentes 

aos pacientes, tais como impulsividade, desesperança, pessimismo e 

hostilidade). Os pacientes com comorbidade com transtornos ansiosos 

apresentaram, além da própria comorbidade (fator estresse), maiores 

escores nas escala de Hamilton, escala de ideação suicida de Beck, 

inventário de depressão de Beck, escala de impulsividade de Barratt, e 

Escala Buss-Durkee Hostility Inventory (fatores diátese). Pode-se especular 

que a comorbidade com ansiedade atuaria não como um fator de risco per 

se, mas como um possível fator de piora de outros fatores de risco.  

Algumas limitações devem ser observadas nesse estudo. A falta de 

informações sobre o tratamento a que esses pacientes foram submetidos 

durante o período não permite avaliar uma possível influência da gravidade 

dos sintomas e o impacto do tratamento na presença de tentativas de 

suicídios na amostra. Além disso, apesar da amostra ser composta somente 

por pacientes com transtornos de humor como em outros estudos na 
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literatura (Pawlack et al., 2013), muitas vezes, a evolução clínica e gravidade 

desses quadros podem diferir ao longo do tempo. Uma outra importante 

limitação foi o agrupamento dos transtornos de ansiedade em um único 

grupo. Embora vários estudos na literatura utilizem-se dessa metodologia, os 

transtornos ansiosos apresentam curso, gravidade e prognóstico diferentes 

entre si. Estudos avaliando cada tipo de transtorno ansioso são necessários 

para identificar se existe associação entre transtornos ansiosos específicos e 

comportamento suicida. No presente estudo, conseguiu-se avaliar 

separadamente apenas os pacientes com TP, fobia social e TEPT pois os 

outros transtornos representavam menos de 5% do total de pacientes com 

transtornos ansiosos. Outra grande limitação foi a ausência de uma escala 

específica para medir os sintomas ansiosos, o que poderia mensurar uma 

série maior de sintomas ansiosos, possibilitando uma melhor avaliação dos 

sintomas e sua associação com tentativas de suicídio. 

Apesar dessas limitações, em nosso conhecimento este é o primeiro 

estudo que avalia diretamente o impacto da comorbidade com transtornos 

ansiosos e sintomas ansiosos no comportamento suicida em uma mesma 

amostra de pacientes com transtornos de humor, além de avaliar outros 

fatores de risco descritos na literatura nos pacientes com comorbidade com 

ansiedade, como hostilidade, impulsividade e agressividade. 
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7 CONCLUSÃO 

 

No presente estudo, buscou-se compreender se a presença de 

comorbidade com transtornos ansiosos ou a presença de sintomas ansiosos 

à entrada no estudo estaria associada à presença de tentativas de suicídio 

durante o seguimento em pacientes com transtornos de humor (TDM E TB 

tipo I, II e NOS). 

Com base em nossa hipótese, as conclusões foram: 

1. Não houve associação entre comorbidade com transtornos 

ansiosos à entrada no estudo e a presença de tentativas de 

suicídio no seguimento nos pacientes com transtornos de humor. 

2. Não houve associação entre os escores dos sintomas de 

agitação, ansiedade psíquica e ansiedade somática à entrada no 

estudo com a presença de tentativas de suicídio no seguimento. 

Por sua vez, o sintoma de hipocondria foi um fator protetor em 

relação à presença de tentativas de suicídio no seguimento. 
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Columbia Suicide History Form (CSHF)	
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Apêndice 2 

Brown-Goodwing Aggression Inventory (BROWN)    
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Apêndice 3 

Buss-Durkee Hostility Inventory (BUSS)  
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