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Ser ou não ser, eis a questão: se é mais nobre sofrer os golpes 

e as flechas da fortuna ultrajante, ou pegar em armas contra 

um mar de problemas e opor-se a eles.  

Morrer para dormir, não mais.  

E dormindo dizendo que acabamos com a dor no coração e os 

mil choques naturais aos quais a carne é herdeira: é uma 

consumação devotamente a desejar.  

Morrer, dormir. 

Dormir, talvez sonhar, aí está o problema… 

Peça Hamlet 

William Shakespeare  

https://www.pensador.com/autor/william_shakespeare/


 
 

 
 

RESUMO 

 

Introdução: O comportamento suicida é dividido em três etapas (pensamento, 

planejamento e tentativa de suicídio). Por vezes o jovem apresenta comportamentos 

arriscados para sua própria vida, principalmente quando expostos às intensas e 

prolongadas situações de sofrimento e desorganização emocional, tornando-se 

assim mais vulneráveis ao comportamento suicida. Objetivo: Identificar a 

prevalência e fatores associados ao comportamento suicida nos jovens estudantes 

do ensino médio nas duas cidades mais populosas do Seridó Potiguar. 

Metodologia: Estudo de prevalência, com abordagem quantitativa, do tipo descritivo 

e exploratório através da aplicação dos instrumentos: um questionário 

sociodemográfico de saúde geral e comportamental; uma escala de satisfação com 

a vida; e três inventários de Beck indicados para a mensuração da depressão, da 

ideação suicida e ansiedade. Na análise descritiva, utilizamos medianas e 

distribuição de frequências das variáveis. Na análise bivariada a associação entre a 

ideação suicida e as variáveis foram verificadas pelo teste estatístico qui-quadrado, 

utilizando razões de prevalência e seus respectivos intervalos de confiança (95%). 

Utilizamos um modelo de regressão logística, através da análise hierárquica para 

estimar a ocorrência de ideação suicida, considerando o p valor crítico para entrada 

no modelo de (p<0,05). Resultados: Em relação aos níveis de satisfação com a 

vida, 75% dos jovens declararam estar satisfeitos com a vida, cerca de 27,5% dos 

estudantes apresentaram comportamento para Ideação suicida, 41,9% tinham 

sintomas de depressão e 76,3% dos adolescentes eram ansiosos. Ao compor o 

modelo de análise multivariada, observou-se que mantiveram-se significativas as 

variáveis: pensou alguma vez em morrer, histórico de transtorno mental na família e 

depressão. Conclusão: As elevadas ocorrências de Ideação suicida, depressão, 

violência e o risco comum de tentativa de suicídio encontradas nesta população 

alertam para a necessidade de aprimoramento nas políticas públicas voltadas para a 

saúde mental que objetivem o controle do comportamento suicida e de seus 

agravantes, principalmente na população jovem. 

 

Palavra-chave: Comportamento Autodestrutivo; Ideação suicida; Suicídio; 

Estudantes; Ensino Médio. 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

Introduction: Suicidal behavior is divided into three stages (thinking, planning and 

attempting suicide). Sometimes the young person presents risky behaviors for his 

own life, especially when exposed to intense and prolonged situations of suffering 

and emotional disorganization, thus becoming more vulnerable to suicidal behavior. 

Objective: To identify the prevalence and factors associated with suicidal behavior in 

young high school students in the two most populous cities in Seridó Potiguar. 

Methodology: Prevalence study, with a quantitative approach, of a descriptive and 

exploratory type through the application of the instruments: a sociodemographic 

questionnaire of general and behavioral health; a scale of satisfaction with life; and 

three Beck inventories indicated for measuring depression, suicidal ideation and 

anxiety. In the descriptive analysis, we used medians and frequency distribution of 

the variables. In the bivariate analysis, the association between suicidal ideation and 

the variables was verified by the chi-square statistical test, using prevalence ratios 

and their respective confidence intervals (95%). We used a logistic regression model, 

through hierarchical analysis to estimate the occurrence of suicidal ideation, 

considering the p critical value for entry into the model (p <0.05). Results: Regarding 

the levels of satisfaction with life, 75% of young people declared to be satisfied with 

life, about 27.5% of students showed behavior towards suicidal ideation, 41.9% had 

symptoms of depression and 76.3% of the teenagers were anxious. When 

composing the multivariate analysis model, it was observed that the variables 

remained significant: did you ever think about dying, a history of mental disorder in 

the family and depression. Conclusion: The high occurrences of suicidal ideation, 

depression, violence and the common risk of attempted suicide found in this 

population alert to the need for improvement in public policies aimed at mental health 

that aim to control suicidal behavior and its aggravating factors, mainly in the young 

population.  

 

Keyword: Self-destructive behavior; Suicidal ideation; Suicide; Students; High 

school. 

 

 



 
 

 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1: Fórmula para o cálculo do tamanho da amostra infinita. .......................... 31 

Figura 2: Fórmula para o cálculo do tamanho da amostra finita. ............................. 31 

Figura 3. Distribuição estratificada do número de entrevistas a serem realizadas nas 

escolas do município de Caicó-RN. ......................................................................... 32 

Figura 4. Distribuição estratificada do número de entrevistas a serem realizadas nas 

escolas do município de Currais Novos-RN. ............................................................ 32 

Figura 5. Figura 6. Prevalência de Ideação suicida em jovens do ensino médio na 

região do Seridó-RN. 2019. ...................................................................................... 45 

Figura 6. Prevalência em relação à ansiedade em jovens do ensino médio na região 

do Seridó-RN. 2019. ................................................................................................ 46 

Figura 7. Prevalência em relação à depressão em jovens do ensino médio na região 

do Seridó-RN. 2019. ................................................................................................ 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

LISTA DE TABELA 

 

Tabela 1. Distribuição da amostra por escola/ entrevistas sorteadas X o número de 

amostras coletadas no município de Caicó-RN. ....................................................... 37 

Tabela 2. Distribuição da amostra por escola/ entrevistas sorteadas X o número de 

amostras coletadas no município de Currais Novos-RN. ......................................... 37 

Tabela 3. Frequências e Teste T para uma amostra (p valor) das variáveis de 

natureza sóciodemográficas dos jovens cursantes do ensino médio na região do 

Seridó Potiguar. 2019. ............................................................................................. 43 

Tabela 4. Frequências, Teste Qui2, Exato de Fisher, p valor, RPs, e seus 

respectivos IC (95%)do desfecho presença de Ideação suicida associado a variáveis 

de sociodemográficas, saúde geral, comportamental, ansiedade, depressão e níveis 

de satisfação de vida, dos jovens cursantes do ensino médio na região do Seridó 

Potiguar. 2019. ......................................................................................................... 47 

Tabela 5. Análise de regressão logística bruta e ajustada entre ideação suicida e 

fatores sociodemográficos, de saúde, comportamental dos jovens cursantes do 

ensino médio na região do Seridó Potiguar. 2019. ................................................... 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

LISTA DE QUADROS 

 

 

Quadro 1. Sinais de alerta para o comportamento suicida ...................................... 24 

Quadro 2. Mitos e fatos sobre o suicídio. ................................................................ 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

LISTA DE ABREVIATURAS 

 

ECA: Estatuto Da Criança E Do Adolescente 

OMS: Organização Mundial Da Saúde 

IS: Ideação Suicida 

TS: Tentativa de Suicídio 

ABP: Associação Brasileira de Psiquiatria 

CFM: Conselho Federal de Medicina 

DIRECs: Diretorias Regionais de Educação e Cultura 

SIGEDUC: Sistema Integrado de Gestão da Educação 

TALE: Termos de assentimento livre e esclarecido  

TCLE: Termo de consentimento livre e esclarecido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

SUMÁRIO 

 

1. INTRODUÇÃO .............................................................................................. 15 

1.1. REFERENCIAL TEÓRICO ............................................................................................... 18 

2. OBJETIVOS E HIPÓTESES ......................................................................... 29 

2.1. OBJETIVO GERAL ................................................................................................................ 29 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ................................................................................................ 29 

2.3. HIPÓTESES ........................................................................................................................... 29 

3. METODOLOGIA ........................................................................................... 30 

3.1. TIPO DE PESQUISA......................................................................................................... 30 

3.2. POPULAÇÃO E AMOSTRA ............................................................................................. 30 

3.3. DESCRIÇÃO DE VARIÁVEIS .......................................................................................... 32 

3.4. PROCEDIMENTO DE COLETA DE DADOS ................................................................ 35 

3.5. MÉTODOS DE ANÁLISE ESTATÍSTICA ....................................................................... 36 

3.6. IMPLICAÇÕES ÉTICAS ................................................................................................... 39 

3.7. CRITÉRIOS DE INCLUSÃO EXCLUSÃO ...................................................................... 40 

3.8. RISCOS E BENEFÍCIOS .................................................................................................. 40 

4. RESULTADOS .............................................................................................. 42 

4.1. DESCRIÇÃO DA AMOSTRA ........................................................................................... 42 

4.2. ANÁLISE DA ASSOCIAÇÃO ENTRE OS DESFECHOS E AS VARIÁVEIS 

INDEPENDENTES ........................................................................................................................ 46 

4.3. ANÁLISE MULTIVARIADA ............................................................................................... 49 

5. DISCUSSÃO ................................................................................................. 52 

6. CONCLUSÃO ............................................................................................... 63 

7. REFERÊNCIAS ............................................................................................. 64 

APÊNDICE .............................................................................................................. 72 

ANEXOS .................................................................................................................. 76 



15 
 

 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

O suicídio representa um dos comportamentos humanos mais enigmáticos e 

perturbadores, pois se apresenta extremamente destrutivo e carrega em si um 

conjunto de pensamentos, sentimentos, emoções, vontades, atos e omissões, tais 

como culpa, vergonha, perplexidade, conflito, medo e revolta (Morais e Sousa, 

2011). Apesar de ser um ato individual, o suicídio pode ser analisado como um 

processo multidimensional, que resulta de uma interação complexa entre fatores 

ambientais, sociais, fisiológicos e genéticos (Silva e Sougey, 2016a). 

Braga e Dell’Aglio (2013) descreve o autocídio (suicídio) como a etapa final do 

comportamento suicida, que ainda divide-se em pensamento e planejamento/ 

tentativa, deste modo, o indivíduo que comete suicídio, demonstra anteriormente 

sinais de atentar contra a própria vida, transcorrendo estas etapas. 

Mundialmente observa-se que o comportamento suicida em jovens está cada 

vez mais comum, alertando as autoridades de saúde da importância de promover 

pesquisas e ações de promoção em saúde mental nesse público (Abreu e Souza, 

2017). 

O Estatuto da Juventude, Lei 12.852, de 2013, considera jovens as pessoas 

com idade entre 15 e 29 anos (Brasil, 2013). Dentro dessa faixa etária estão 

compreendidos os adolescentes que segundo o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), Lei 8.069, de 1990, define a adolescência como a faixa etária de 

12 a 18 anos e em casos excepcionais, o estatuto é aplicável até os 21 anos (Brasil, 

1990). 

Por se tratar de uma faixa etária que compreende parte da adolescência, 

momento mais complexo na vida de um indivíduo, por vezes esses jovens 

apresentam comportamentos arriscados para sua própria vida, principalmente 

quando expostos às intensas e prolongadas situações de sofrimento e 

desorganização emocional, tornando-se assim mais vulneráveis ao comportamento 

suicida (Sampaio, et al. 2000; Guerreiro & Sampaio, 2013). 

De acordo com a World Health Organization (2016a) mundialmente o suicídio, 

emerge como prioridade da saúde pública e coletiva, onde se constata que mais de 

800.000 pessoas cometem ato extremo a sua vida por ano, ou seja, uma pessoa a 

cada quarenta segundos praticam o autocídio. Os dados ainda mostram que o 
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autoextermínio é a segunda principal causa de morte entre os jovens (15 a 29 anos). 

Estima-se ainda que o número de tentativas contra a própria vida supere 

exponencialmente os de suicídios em pelo menos dez vezes mais (Botega, 2014). 

Mundialmente a taxa de suicídio nos jovens em 2010 foi de 19,94 por 100 mil 

habitantes e anualmente, cerca de 164 mil jovens perdem a vida por suicídio 

estimando-se que 4 milhões o tentem, sendo assim o ato suicida vem aumentando 

entre a população jovem nas últimas décadas, sendo que os  indivíduos que estão 

passando pela juventude representam, atualmente, o grupo de maior risco (Sharp, 

2013).  

A World Health Organization (2016b) coloca o Brasil em oitavo lugar no 

ranking de países com maiores casos de suicídio, em 2012, ano do último relatório, 

foram registradas 11.821 mortes, sendo 9.198 homens e 2.623 mulheres (taxa de 6,0 

para cada grupo de 100 mil habitantes). Entre 2000 e 2012, houve um aumento de 

10,4% na quantidade de mortes, uma alta de 17,8% entre mulheres e 8,2% entre os 

homens.  

Desta forma esforços nacionais para redução das taxas de suicídio vem 

acontecendo aqui no Brasil, através da inclusão na Política de Saúde Mental a 

“Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio e as diretrizes 

nacionais de prevenção ao suicídio”. 

A Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio (Brasil, 

2019) tem como principais objetivos;  

 Promover a saúde mental; prevenir a violência autoprovocada;  

 Controlar os fatores determinantes e condicionantes da saúde mental; garantir 

o acesso à atenção psicossocial das pessoas em sofrimento psíquico agudo 

ou crônico, especialmente daquelas com histórico de ideação suicida, 

automutilações e tentativa de suicídio;  

 Abordar adequadamente os familiares e as pessoas próximas das vítimas de 

suicídio e garantir-lhes assistência psicossocial; informar e sensibilizar a 

sociedade sobre a importância e a relevância das lesões autoprovocadas 

como problemas de saúde pública passíveis de prevenção; entre outros 

  Já as diretrizes nacionais de prevenção ao suicídio (Brasil, 2006) é constituída 

por oito diretrizes a serem implantadas em todas as unidades federadas, respeitadas 

as competências das três esferas de gestão, dentre elas temos:  
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 Desenvolver estratégias de promoção de qualidade de vida, de educação, de 

proteção e de recuperação da saúde e de prevenção de danos;  

 Organizar linha de cuidados integrais (promoção, prevenção, tratamento e 

recuperação) em todos os níveis de atenção, garantindo o acesso às 

diferentes modalidades terapêuticas;  

 Identificar a prevalência dos determinantes e condicionantes do suicídio e 

tentativas, assim como os fatores protetores e o desenvolvimento de ações 

intersetoriais de responsabilidade pública, sem excluir a responsabilidade de 

toda a sociedade;  

 Fomentar e executar projetos estratégicos fundamentados em estudos de 

custo-efetividade, eficácia e qualidade, bem como em processos de 

organização da rede de atenção e intervenções nos casos de tentativas de 

suicídio; 

A Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio e as 

diretrizes nacionais de prevenção ao suicídio ainda têm aplicabilidade limitada, 

devido à dificuldade de identificar essa demanda para estabelecer a produção do 

cuidado como preconizado (Silva e Sougey, 2016b). 

O mapa da Violência Jovens do Brasil (Waiselfi, 2014) descreve um 

panorama acerca das mortes violentas desta população que inclui os acidentes de 

trânsito, homicídios e suicídios, e mostrou que as taxas por causas externas 

aumentaram 32,8% no período entre 1980 e 2012, sendo que os homicídios 

cresceram 148,5%, os acidentes de transporte cresceram 38,7% e os suicídios 

tiveram aumento de 62,5%. É importante ressaltar ainda, que a faixa etária de 15 

aos 29 anos teve o maior crescimento no número de autoextermínio de 1990 até 

2012. 

No estudo ecológico misto que avaliou os óbitos decorrentes de suicídio 

registrados no Rio Grande do Norte entre os anos de 2000 a 2015, realizado por 

Santos, Barbosa e Severo (2020), foi observado 2.266 óbitos por suicídio, com maior 

prevalência no sexo masculino e apresentando alta taxa de mortalidade na região do 

Seridó.  

Analisando os dados obtidos, observamos que nas últimas décadas houve um 

crescimento na ocorrência de suicídio principalmente na população jovem, sendo 

assim, o estudo tem como questões de pesquisas: Qual a prevalência do 

comportamento suicida nos estudantes do ensino médio na região do Seridó 
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Potiguar? Quais os fatores associados ao comportamento suicida dos estudantes do 

ensino médio na região do Seridó Potiguar? 

  Portanto, dentre os aspectos do suicídio, inserimos como objetivo da pesquisa 

a identificação da prevalência e fatores associados ao comportamento suicida nos 

jovens estudantes do ensino médio nas duas cidades mais populosas do Seridó 

Potiguar. 

O ato suicida como um fenômeno humano complexo, universal, representa 

um grande problema de saúde pública em todo o mundo (Vidal e Gontijo, 2013). 

Esta questão merece de todos nós uma reflexão sobre as causas que estão por trás 

desta realidade social, visto que o suicídio sempre causa grande impacto familiar e 

social, provocando enorme sofrimento naqueles que convivem e se relacionam com 

as vítimas. 

A identificação da prevalência e dos fatores associados ao comportamento 

suicida será de suma importância para o desenvolvimento de ações de prevenção e 

tratamento para o reconhecimento, diagnóstico e ações para a gestão do cuidado na 

saúde integral desses jovens, objetivando reduzir principalmente os problemas 

relacionados à saúde mental, evidentemente, na depressão e suicídio colaborando 

para qualidade de vida desses jovens.  

 

 

1.1. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

1.1.1. A juventude no ensino médio 

 

Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), a adolescência é 

considerada como um período de desenvolvimento que começa aos 10 anos de 

idade e vai até os 20 anos, marcando a transição entre a infância e a idade adulta. 

Já no Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei 8.069, de 1990, 

considera criança a pessoa até 12 anos de idade incompletos e define a 

adolescência como a faixa etária de 12 a 18 anos de idade e, em casos 

excepcionais e quando disposto na lei, o estatuto é aplicável até os 21 anos de idade 

(Brasil, 1990). 
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Hoje reconhecida como um período de desenvolvimento humano, a 

adolescência é um tempo em que os jovens desenham a sua identidade, escolhem o 

que querem fazer profissionalmente e preparam o seu projeto de vida. A idade do 

adolescente pode ser considerada como fator de risco para o envolvimento em 

comportamentos arriscados, tais como uso de substâncias como álcool, cigarro e 

outras drogas, comportamento sexual de risco, comportamento antissocial, suicida, 

hábitos alimentares não saudáveis, prática inadequada de atividades físicas, entre 

outros (Santos et al., 2016a). 

 O Estatuto da Juventude, Lei 12.852, de 2013, considera jovens as pessoas 

com idade entre 15 e 29 anos (Brasil, 2013). 

De acordo com Ores et al. (2012, p.305) “A juventude é um período em que 

estrutura-se a identidade, sendo assim, uma etapa do desenvolvimento que exige 

mudanças nos níveis sociais, familiares, físicos e afetivos desse indivíduo”. Nesse 

período repleto de transformações onde o jovem precisará aceitar o seu corpo, a sua 

identidade psíquica e o seu meio, é que os sentimentos sexuais, agressivos e os 

conflitos encontram-se no seu máximo (Brito, 2011).  

É na adolescência, o período mais vulnerável do individuo, que o jovem sai 

em busca de independência dos pais, começa a dar maior valor aos amigos e 

sentem uma vontade inexplicável de explorar novas situações, com as quais ele 

ainda não sabe como lidar. Aqui se instala o perigo, pois o adolescente começa a 

adotar comportamentos de risco (Nock et al, 2013a). 

Compreendemos como risco a consequência da livre e consciente decisão do 

indivíduo de se expor a uma determinada situação na qual se busca a realização de 

um bem ou de um desejo, cujo percurso se inclui a possibilidade de perda ou 

ferimento físico, material ou psicológico. Os comportamentos de risco, por sua vez, 

podem sujeitar a saúde física e mental do jovem (Nock et al, 2013b).  

Muitas vezes os jovens embarcam nessas atitudes apenas por exploração ou 

pela influência do meio, não conseguindo muitas vezes administrar os efeitos da 

ação de se arriscar. A adoção dessas mesmas atitudes e a sua consolidação trarão 

consequências a nível individual, familiar e social (Silva et al., 2015).  

O jovem apresenta uma decepção e desespero, frente aos “problemas” 

existentes, sentindo-se impotentes diante dessas dificuldades, não encontrando 

outra solução para o seu sofrimento que não o suicídio ou o ataque do seu próprio 

corpo como forma de aliviar essa dor (Santos et al., 2016b). 
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O adolescente torna-se mais “suscetível” à desestabilização emocional diante 

dos conflitos que vivencia, e por apresentar tendência a um comportamento mais 

impetuoso, imaturidade e por condições de mudanças fisiológicas e psíquicas, 

muitas vezes, eles não conseguem lidar com as emoções que circundam esses 

acontecimentos. Retratamos muito sobre as transformações vivenciadas nesse 

período, porém é importante enfatizar que devido a isso esse momento demanda 

uma maior atenção de todos na busca de fatores protetivos que ajudarão o jovem a 

administrar as mudanças que ocorrem nessa fase (Júnior, et al.,2016)  

É na escola que o jovem passa boa parte de seu dia, e no ensino médio, 

etapa final da educação básica, o adolescente está inserido num território que para 

ele acolhe tudo. Os mesmos sentem-se à vontade para exercitar suas vivências e 

convivências, compartilhando relações, vivenciando encontros, questionando 

valores, individualizando-se, rompendo vínculos, buscando autonomia e começando 

a construir seu próprio projeto de vida (Araújo, Vieira e Coutinho, 2010a). 

Dessa forma a instabilidade emocional vivida neste período, o apelo social de 

outros jovens, a descoberta de sentimentos ainda desconhecidos, aliada a um 

pensamento autodestrutivo e ao egocentrismo predominante de forma muitas vezes 

rotineira no ensino médio, pode aumentar a gravidade de acontecimentos que 

poderão acarretar ao adolescente a consideração da morte como uma alternativa 

definitiva para a resolução de um problema que muitas vezes é temporário (Araújo, 

Vieira e Coutinho, 2010b). 

O mesmo não consegue criar estratégias para enfrentar os fatores 

estressores, faltando na maioria das vezes, alternativas para lidar com essas 

instabilidades emocionais que estão presentes como de costume no ensino médio. 

Dessa forma Couto e Tavares (2016), ressaltam que os jovens quando expostos a 

sentimentos de desesperança e desamparo, que acontecem principalmente nessa 

etapa escolar, podem induzir o comportamento suicida.  

Baggio et al. (2009) investigaram a prevalência de planejamento suicida e 

fatores associados em adolescentes escolares da região metropolitana de Porto 

Alegre. Foi encontrada uma prevalência de 6,3% de planejamento suicida entre 

esses adolescentes, sendo que as adolescentes, com sentimento de solidão e 

tristeza apresentaram prevalência mais alta de planejamento suicida do que 

adolescentes sem esses sentimentos.  
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É importante ressaltar que além da família ser o principal fator protetivo da 

saúde mental dos jovens, a escola também tem papel estratégico para a promoção e 

proteção da saúde dos alunos, pois além de ser o local onde são reproduzidos os 

padrões de comportamentos e relacionamentos que podem por em risco a saúde 

dos jovens ela é um local privilegiado para a identificação precoce dessas situações 

problemáticas, sendo assim aspectos relacionados ao meio familiar, grupo de 

amigos e escola são de extrema importância para a qualidade de vida e da saúde 

mental desses jovens (Baggio, Palazzo e Aerts, 2009a). 

 

 

1.1.2. O comportamento suicida nos jovens e os sinais de alerta 

 

O comportamento suicida engloba um conjunto de ideias, desejos, planos ou 

atitudes, que podem ter ou não um resultado de morte, ele pode ser dividido em três 

categorias: ideação suicida (pensamentos, ideias, planejamento e desejo de se 

matar), tentativa de suicídio e suicídio consumado (Chin e Holden, 2013). 

A Ideação Suicida (IS) pode ser compreendida como todo processo de 

idealização e construção de morte provocada por uma ação da própria vítima em 

ceifar sua vida, ocasionados por sentimentos de onipotência, fracasso diante do 

limite da realidade e surgimento de quadros depressivos, que tem sido evidenciado 

na literatura como forte fator de propensão ao suicídio (Barbosa et al., 2012). Ter 

pensamento/IS uma vez ou outra não é anormal, pois estes pensamentos fazem 

parte do processo de desenvolvimento normal da passagem da infância para a 

adolescência, contudo eles tornam-se anormais quando a realização destes parece 

ser a única solução do problema tornando-se, então, um sério risco de tentativa de 

suicídio ou o próprio suicídio consumado (OMS, 2000a). 

De acordo com Souza et al. (2011) as Tentativas de suicídio (TS) podem ser 

conceituadas como atos intencionais com manifestações de autodestruição em que 

a pessoa não sabe se viverá, pois a consciência do risco de morte pode ser muito 

vaga ao ponto de não saber dizer se é um ato inconsciente ou consciente. A 

literatura aponta que existe uma grande probabilidade de, após uma primeira TS, 

outras virem a surgir, até que uma possa ser fatal.   

A palavra suicídio deriva do latim e significa: sui = si mesmo e caedes = ação 

de matar, presente em grande parte dos livros sagrados e das crenças mitológicas 
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de povos antigos, era um ato que às vezes foi visto como heroico, outras vezes 

como condenatório ou passível de punição. Pode-se definir o suicídio como a morte 

de uma pessoa causada por autoagressão, no entanto esse fenômeno inclui desde a 

motivação e ideação de autoextermínio até o planejamento do ato, a tentativa e o 

óbito (Felix et al., 2016a). 

Na teoria de Durkheim (1987), defende-se ainda, que existe quatro tipos de 

suicídio, sendo eles:  

 Egoísta, caracterizado pela baixa integração social, obediência e força 

coercitiva do coletivo;  

 Altruísta, relacionado à elevada integração social;  

 Anômico, ocorre pela ausência de normas ou baixa regulação social, perda de 

relação entre a pessoa e a sociedade;  

 Fatalista, decorrente da elevada regulação social, o autoextermínio surge 

como única escapatória possível a um contexto normativo imposto e 

inapelável.  

Dessa forma, percebe-se a complexidade do fenômeno suicida, determinado 

pela junção de diversos fatores, tais como a constituição biológica do indivíduo, sua 

história pessoal, eventos circunstanciais e o meio ambiente em que ele vive. 

O desejo de morrer é considerado a primeira etapa do comportamento 

autodestrutivo, que representa a inconformidade e a insatisfação do indivíduo com 

seu modo de vida no momento atual, e se manifesta em frases como: a vida não 

vale a pena ser vivida; o que deveria fazer é morrer; entre outras (Moreira, Bastos, 

2015). 

De acordo com a ABP/CFM (Associação Brasileira de Psiquiatria/ Conselho 

Federal de Medicina) (2014, p. 25), ainda existe outras três características, que são 

próprias do estado de pessoas com comportamento suicida:  

 

“1. Ambivalência: a maioria das pessoas já apresentou sentimentos 
confusos de cometer suicídio. O desejo de viver e o desejo de morrer 
oscilam nesses jovens. Há um sentimento de angústia entre sair da 
dor de viver e um desejo de permanecer vivo. 2. Impulsividade: o 
suicídio é também um ato impulsivo. Assim como qualquer outro, o 
impulso para cometer suicídio é transitório e dura alguns minutos ou 
horas. É geralmente desencadeado por acontecimentos negativos do 
dia a dia. 3. Rigidez: as pessoas com ideias suicidas constantemente 
pensam sobre suicídio e não são capazes de perceber outras 
maneiras de sair do problema. Tendem a pensar de maneira rígida e 
drástica.”   
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 O comportamento suicida é diferente de uma pessoa para outra, isso porque, 

os fatores pessoais exercem um domínio significativo nas ações do sujeito, sendo 

capaz de influenciar nas suas decisões, escolhas e constituição da ideação suicida. 

Outro ponto a ser considerado é que a maioria das pessoas com comportamento 

suicida comunica suas intenções de forma direta ou indireta a amigos, familiares ou 

colegas de trabalho (Sharp, 2013). 

A adolescência, como uma fase de muitas mudanças pode, em algumas 

circunstâncias, fazer com que o jovem passe a buscar soluções imediatas para 

reverter os seus “problemas” por meio de comportamentos agressivos e suicidas, é 

nesse momento que torna-se preocupante esse comportamento, pois é aí que o 

jovem considera ser essa atitude a única alternativa para sanar esses “problemas” 

(Oliveira, et all., 2017).  

O comportamento suicida presente no adolescente retrata um pedido de ajuda 

frente a um sofrimento intenso, mental e social, por isso é de suma importância ficar 

sempre alerta para algumas alterações de conduta desses jovens, que podem ajudar 

na identificação de atitudes suicidas. 

 O Portal do Ministério da Saúde (2017) elenca os sinais de alerta para o 

comportamento suicida (Quadro 1)  ressaltando que não há uma “receita” para 

detectar seguramente quando uma pessoa está vivenciando uma crise suicida, 

nem se tem algum tipo de tendência suicida, e que esses sinais não devem ser 

considerados isoladamente, eles geralmente se manifestam ao mesmo tempo. 

 

 

Sinais de alerta  

1. O aparecimento ou agravamento 
de problemas de conduta ou de 
manifestações verbais durante 
pelo menos duas semanas: 

Essas manifestações não devem ser 
interpretadas como ameaças nem 
como chantagens emocionais, mas 
sim como avisos de alerta para um 
risco real. 

 

2. Preocupação com sua própria 
morte ou falta de esperança: 

As pessoas sob risco de suicídio 
costumam falar sobre morte e 
suicídio mais do que o comum, 
confessam se sentir sem esperanças, 
culpadas, com falta de autoestima e 
têm visão negativa de sua vida e 
futuro. Essas ideias podem estar 
expressas de forma escrita, verbal ou 
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por meio de desenhos. 
 

3. Expressão de ideias ou de 
intenções suicidas: 

Fiquem atentos para os comentários 
abaixo. Pode parecer óbvio, mas 
muitas vezes são ignorados: "Vou 
desaparecer”, “Vou deixar vocês em 
paz”, “Eu queria poder dormir e 
nunca mais acordar”, “É inútil tentar 
fazer algo para mudar, eu só quero 
me matar.” 

 

4. Isolamento: As pessoas com pensamentos 
suicidas podem se isolar, não 
atendendo a telefonemas, interagindo 
menos nas redes sociais, ficando em 
casa ou fechadas em seus quartos, 
reduzindo ou cancelando todas as 
atividades sociais, principalmente 
aquelas que costumavam e 
gostavam de fazer. 

 

5. Outros fatores: Exposição ao agrotóxico, perda de 
emprego, crises políticas e 
econômicas, discriminação por 
orientação sexual e identidade de 
gênero, agressões psicológicas e/ou 
físicas, sofrimento no trabalho, 
diminuição ou ausência de 
autocuidado, conflitos familiares, 
perda de um ente querido, doenças 
crônicas, dolorosas e/ou 
incapacitantes, entre outros podem 
ser fatores que vulnerabilizam, ainda 
que não possam ser considerados 
como determinantes para o suicídio. 
Sendo assim, devem ser levados em 
consideração se o indivíduo 
apresenta outros sinais de alerta para 
o suicídio. 

 

Quadro 1. Sinais de alerta para o comportamento suicida; Fonte: Portal do Ministério 
da Saúde (2017) 

 

 

É responsabilidade de cada um ajudar a desconstruir o estigma que gira em 

torno da comunicação da morte premeditada, pois quando dada a sua devida 

importância, pode-se naquele momento salvar uma vida. O comportamento 
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suicida é repleto de tabus, estigmas e circundado de mitos. Devemos ficar 

atentos e entender o que de fato é mito e real nesse comportamento, vejamos no 

quadro abaixo. 

 

 

Mito Fato 

1. Pessoas que ficam ameaçando 
suicídio não se matam; 

1. A maioria das pessoas que se 
matam, deram avisos de sua 
intenção; 

2. Quem quer se matar, se mata 
mesmo; 

2. A maioria dos que pensam em se 
matar, tem sentimentos 
ambivalentes; 

3. Suicídios ocorrem sem avisos; 3. Suicidas frequentemente dão ampla 
indicação de sua intenção;  

4. Melhora após a crise, significa que 
o risco de suicídio acabou; 

4. Muitos suicídios ocorrem num 
período de melhora, quando a 
pessoa tem a energia e a vontade de 
transformar pensamentos 
desesperados em ação auto 
destrutiva; 

5. Nem todos os suicídios podem ser 
prevenidos; 

5. Verdade, mas a maioria pode-se 
prevenir; 

6. Uma vez suicida, sempre suicida; 6. Pensamentos suicidas podem 
retornar, mas eles não são 
permanentes, e em algumas pessoas 
eles podem nunca mais retornar; 

Quadro 2. Mitos e fatos sobre o suicídio; Fonte: Adaptada de OMS (2000). 

 

 

Escutar é a melhor solução para prevenir o comportamento suicida 

principalmente dos jovens, que clamam por atenção. É importante ressaltar que o 

comportamento suicida não só afeta a pessoa individualmente, segundo as 

Diretrizes Nacionais para Prevenção do Suicídio (Brasil, 2006), cada ato suicida 

afeta profundamente e por tempo prolongado pelo menos cinco pessoas próximas. 

Sendo assim devemos ter um olhar mais aguçado quanto aos sinais para o 

comportamento suicida. 
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1.1.3. Fatores protetivos e os fatores de risco para o comportamento 

suicida. 

 

Quando se estuda o comportamento suicida em jovens é importante destacar 

os fatores de risco que o circundam, bem como os fatores protetivos que servirão de 

apoio principalmente no combate à ideação suicida. 

Baseado nos estudos realizados (Baggio et al, 2009; Carvalho et al, 2011; 

Félix et al, 2016; Júnior et al, 2016), pudemos identificar alguns fatores de risco para 

o comportamento suicida em jovens e com a intenção de sumarizar, de forma 

pontual e sucinta, elencamos os principais aspectos que interferem de forma 

significativa nesse comportamento. Foram utilizados como base para as informações 

três estudos que trazem um panorama nacional e/ou internacional dos fatores 

associados à Ideação suicida, as tentativas de suicídio e ao suicídio, compondo 

assim uma análise geral do comportamento suicida nos jovens. 

O estudo de Moreira e Bastos (2015) descreve a prevalência e os principais 

fatores associados à ideação suicida em adolescentes da população não clínica, 

através da revisão de produções publicadas em algumas bases de dados eletrônicas 

referentes ao período de 2002 a 2013. Os fatores associados à ideação suicida na 

adolescência, encontrados nos estudos analisados, são multifacetados e incluem 

transtornos mentais, características pessoais e familiares, problemas 

comportamentais do próprio adolescente e dos amigos. Dentre os fatores que mais 

sobressaíram destaca-se: depressão, desesperança, solidão, tristeza, preocupação, 

ansiedade, baixa autoestima, agressão por parte de pais e amigos, pouca 

comunicação com os pais, ser abusado fisicamente na escola, uso de substâncias, 

pessoa conhecida com tentativa de suicídio, e, pertencer ao sexo feminino. 

Já no estudo de Felix et al (2016b) que elenca os principais fatores 

relacionados a tentativa suicida, através da revisão de  produções publicadas no 

Brasil em 10 anos (2005 a 2015),  as tentativas de suicídio são mais frequentes em 

mulheres, porém, o suicídio consumado é maior em homens, pois eles utilizam-se de 

meios mais agressivos em suas tentativas, em pessoas que vivem sozinhas, 

desempregadas, com baixa escolaridade, com estrutura familiar frágil, com falta de 

apoio social e espiritual, restrição de lazer, que apresentem conflitos conjugais, 

culturais, de ideologia de gênero e eventos estressantes associados ao sexo, que 
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sofreram ou sofrem algum tipo de violência, e adolescentes e jovens entre 15 e 29 

anos, além da presença de alguns transtornos psiquiátricos. 

E por fim Braga e Dell’Aglio (2013), discute fatores de risco ao suicídio na 

adolescência, bem como características epidemiológicas de jovens que tentam ou 

cometem suicídio. Especificamente com relação ao suicídio adolescente, de acordo 

com o estudo de Braga e Dell’Aglio os seguintes fatores que podem constituir-se 

como risco ao suicídio foram: isolamento social, abandono, exposição à violência 

intrafamiliar, história de abuso físico ou sexual, transtornos de humor e 

personalidade, transtorno mental, impulsividade, estresse, uso de álcool e outras 

drogas, presença de eventos estressores ao longo da vida, suporte social deficitário, 

sentimentos de solidão, desespero e incapacidade, suicídio de um membro da 

família, pobreza, decepção amorosa, homossexualismo, bullying, locus de controle 

externo, oposição familiar a relacionamentos sexuais, condições de saúde 

desfavoráveis, baixa autoestima, rendimento escolar deficiente, dificuldade de 

aprendizagem. 

Apesar de existirem alguns fatores de risco associados aos comportamentos 

suicidas, que auxiliam como sinal de alerta para a detecção e prevenção do ato, o 

risco de suicídio ainda é de difícil avaliação, isso porque, o comportamento humano 

é bastante complexo e a ideação, a tentativa e o ato suicida em si, estão 

relacionados às questões socioculturais do indivíduo, ou seja, variando de acordo 

com o meio em que esse jovem está inserido.  

Um suicídio nunca tem uma causa única ou isolada, ele é cercado pelo 

desconhecimento, medo, preconceito, incômodo e atitudes condenatórias, o que 

leva ao silêncio a respeito do problema e ainda é visto como um problema individual, 

o que dificulta muito o seu entendimento como um problema que afeta toda a 

sociedade (Nicolella et al., 2015).  

 Portanto, é de fundamental importância o reconhecimento dos fatores 

protetivos que são essenciais para ajudar nas estratégias de redução nos casos de 

comportamentos suicidas. Os fatores protetivos são características pessoais (como 

autoestima e autoeficácia) ou do meio em que se está inserido (como a relação com 

amigos, familiares, e rede de apoio), que fortalecem os jovens e lhes dão suporte 

para lidar com situações problema. Estes fatores não atuam isoladamente, mas 

interagem para auxiliar na alteração do comportamento, desenvolvendo uma 
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experiência de proteção às situações de risco e auxiliando na solução dos 

problemas (Pereira, et al., 2018a). 

Dessa forma a Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP, 2014, p.24) elenca 

como fatores protetivos ao comportamento suicida a: 

 

“Autoestima elevada; bom suporte familiar; laços sociais bem estabelecidos 

com família e amigos; religiosidade independente da afiliação religiosa e 

razão para viver; ausência de doença mental; estar empregado; ter crianças 

em casa; senso de responsabilidade com a família; gravidez desejada e 

planejada; capacidade de adaptação positiva; capacidade de resolução de 

problemas e relação terapêutica positiva, além de acesso a serviços e 

cuidados de saúde mental. Durante uma avaliação do risco de suicídio em 

um indivíduo, os fatores de proteção não devem ser usados para 

obscurecer aqueles fatores que identificam o risco de suicídio”. 

 

É importante ressaltar que a atuação dos fatores de proteção e como se 

refletem na ação e reação dos jovens diante de problemas que surjam em sua vida, 

pode amenizar riscos para comportamentos suicidas, intensificar recursos para lidar 

melhor com os eventos estressores e conseguir desfechos positivos frente às 

situações (Pereira, et al., 2018b). 

A promoção e prevenção ao comportamento suicida tanto no nível individual, 

quanto coletivo, dá-se mediante o reforço dos fatores protetivos, bem como pela 

diminuição dos fatores de risco. 
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2. OBJETIVOS E HIPÓTESES 

 

2.1. OBJETIVO GERAL 

 

Identificar a prevalência e fatores associados ao comportamento suicida nos 

jovens estudantes do ensino médio nas duas cidades mais populosas do Seridó 

Potiguar. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Descrever as características sociodemográficas, de saúde geral e 

comportamental dos jovens escolares/participantes da pesquisa;  

 Detectar os níveis de satisfação com a vida dos jovens, conforme instrumento 

avaliativo específico; 

 Identificar a presença de ansiedade;  

 Identificar a presença de sintomas depressivos; 

 Identificar a presença de ideação suicida; 

 Analisar a associação entre o comportamento suicida e aspectos 

sociodemográficos, saúde geral e comportamental, (ansiedade e sintomas 

depressivos). 

 

2.3. HIPÓTESES 

 

 Hipótese Nula (H0): Não há prevalência significativa e fatores associados ao 

comportamento suicida em jovens estudantes do ensino médio nas duas 

cidades mais populosas do Seridó Potiguar. 

  Hipótese Alternativa 1 (H1): Há prevalência significativa e fatores associados 

ao comportamento suicida em jovens estudantes do ensino médio nas duas 

cidades mais populosas do Seridó Potiguar. 

 Hipótese Alternativa 2 (H2): Há a presença de ideação suicida em jovens 

estudantes do ensino médio nas duas cidades mais populosas do Seridó 

Potiguar. 
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3. METODOLOGIA 

 

3.1. TIPO DE PESQUISA 

 

Estudo seccional ou de prevalência, que busca descrever o comportamento 

suicida nos jovens do ensino médio e averiguar a associação de determinados 

fatores com seu surgimento. A exposição e o desfecho são avaliados em uma única 

observação no tempo, com abordagem quantitativa, do tipo descritivo e exploratório. 

Na abordagem quantitativa, os dados são quantificados e obtidos através de 

instrumentos, sejam formulários e/ou questionários, preferencialmente, validados, e 

submetidos a análises estatísticas (Polit e Beck, 2018). 

 

3.2. POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

A pesquisa foi realizada com adolescentes que cursavam o ensino médio nas 

escolas estaduais dos municípios de Currais Novos e Caicó, correspondendo à 

abrangência das 9ᵃ e 10ᵃ Diretorias Regionais de Educação e Cultura (DIRECs) da 

Microrregião Oriental do Seridó Potiguar, no estado do Rio Grande do Norte.  

O Rio Grande do Norte atualmente é composto por dezesseis DIRECs que 

são responsáveis pela organização, planejamento e execução de ações e demandas 

educacionais de uma determinada região.  

Caicó e Currais Novos são municípios polos e mais populosos do Seridó 

Potiguar, justificando assim a escolha das mesmas para a realização da pesquisa. 

De acordo com o SIGEDUC1 (2017), as três escolas que abrangem a rede 

estadual do município de Caicó (10ᵃ DIREC) é composta por 1485 jovens, e as seis 

escolas estaduais do município de Currais Novos (9ᵃ DIREC), apresentam 1396 

jovens matriculados, totalizando 2881 estudantes inseridos  no ensino médio (1ᵃ a 3ᵃ 

série) nas duas regiões. 

O tamanho da amostra para estudos seccionais é calculado a partir da 

prevalência estimada do comportamento suicida em jovens que variou de 12% a 

62% (Moreira; Bastos, 2015). Dessa forma, para o cálculo amostral do nosso 

estudo, adotamos a prevalência de 50% para o desfecho. 

                                                             
1
 Sistema Integrado de Gestão da Educação 
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Baseado no cálculo de amostra infinita (Figura 5) e finita (Figura 6) (correção), 

considerando N= 2881 a margem de erro de 5% e uma taxa de não resposta de 

20%, chegamos a uma amostra de 160 adolescentes. 

 

n – tamanho da amostra 

Z – 1,96 para 𝜶 = 5%  

P – Prevalência estimada da doença 

𝜺 – Margem de erro 

 

Figura 3: Fórmula para o cálculo do tamanho da amostra infinita. 

 

  𝒏 𝒂𝒋𝒖𝒔𝒕 =
𝑵 ∗ 𝒏

𝑵 + 𝒏
 

 

Figura 4: Fórmula para o cálculo do tamanho da amostra finita. 

 

Os dois municípios apresentavam um número aproximado de estudantes 

matriculados no ensino médio por essa razão, a amostra foi estratificada em 50%, ou 

seja, 80 adolescentes em Caicó e 80 em Currais Novos. Em seguida realizamos a 

estratificação proporcional ao número de escolas de cada município garantindo 

assim a aleatoriedade da amostra, que acabou apresentando-se da seguinte forma: 

 

 

Caicó 

(3 escolas) 

80 entrevistas 

Escola 1 

253 estudantes 

14 entrevistas 

Escola 2 

270 estudantes 

15 entrevistas 

Escola 3 

962 estudantes 

51 entrevistas 
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Figura 5. Distribuição estratificada do número de entrevistas a serem realizadas nas 
escolas do município de Caicó-RN. 

 

Figura 6. Distribuição estratificada do número de entrevistas a serem realizadas nas 
escolas do município de Currais Novos-RN. 

 

3.3. DESCRIÇÃO DE VARIÁVEIS 

 

Para o levantamento dos dados, foram utilizados cinco instrumentos: um 

sociodemográfico de saúde geral e comportamental (construído pelos autores deste 

trabalho); uma escala de satisfação com a vida desenvolvida por Diener, et all (1985) 

e traduzida para o português por Neto (1993a) ; e três escalas de Beck (1961). Os 

três últimos são inventários indicados para a mensuração da depressão, da ideação 

suicida, da desesperança e da ansiedade em populações psiquiátricas e não 

psiquiátricas, empregadas universalmente em pesquisas clínicas e acadêmicas, 

foram desenvolvidas originalmente por Beck, Ward, Mendelson, Mock e Erbaugh em 

1961; e revisadas por Beck, Rush, Shaw e Emery, entre 1979/1982 e validadas para 

o português pela pesquisadora Jurema Alcides Cunha em 2001 (Cunha, 2016a) 

 

 Questionário sociodemográficos de saúde geral e comportamental 

(APÊNDICE A): Trata-se de um questionário com perguntas fechadas e 

abertas, baseado em revisão da literatura (Félix; et all, 2016; Moreira e 

Bastos, 2015; Ores et all, 2012; Zappe e Dell’Aglio, 2016) sobre fatores de 

risco para o comportamento suicida em adolescentes, dividida em oito 

Currais 
Novos 

(6 escolas) 

80 
entrevistas 

Escola 1 

51 
estudantes 

3 
entrevistas 

Escola 2 

463 
estudantes 

25 
entrevistas 

Escola 3 

154 
estudantes 

9 
entrevistas 

Escola 4 

53 
estudantes 

4 
entrevistas 

Escola 5 

392 
estudantes 

22 

entrevistas 

Escola 6 

283 
estudantes 

17 
entrevistas 
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agrupamentos, idade, escolaridade, cor/raça, empregabilidade, aspectos da 

saúde mental, preconceito e discriminação, violência e outras variáveis de 

interesse sociodemográfico, saúde geral e comportamental. Credita-se a este 

instrumento a possibilidade de traçar a caracterização dos participantes 

associando-as aos demais instrumentos (ideação suicida, escala de 

satisfação de vida, inventário de depressão e ansiedade de Beck) afim de 

alcançar os objetivos do assunto/tema desta investigação.  

 

 Escala de Satisfação com a Vida (ANEXO A): é um instrumento proposto 

por Diener, et all (1985), composto por cinco itens (por exemplo, “Na maioria 

dos aspectos, minha vida é próxima ao meu ideal”), sendo as respostas 

graduadas de acordo com uma escala tipo Likert, que vai de 1 = discordo 

totalmente a 7 = concordo, sendo o escore total mínimo da escala igual a 

cinco, e o valor máximo igual a trinta e cinco. Esta escala tem o propósito de 

avaliar o julgamento que as pessoas fazem acerca da sua própria satisfação 

com a vida, sendo elas próprias a eleger, de acordo com seus valores e 

interesses, os aspectos a serem considerados para expressar tal satisfação 

(Neto, 1993b). 

 

 Inventário de Depressão de Beck- BDI (ANEXO B): um dos instrumentos 

desenvolvido por Beck et all (1961a), é a escala de autorrelato para 

levantamento da intensidade dos sintomas depressivos, composta por vinte 

itens, cada um com quatro alternativas, com graus crescentes de gravidade 

da depressão (Cunha, 2016b). Os vinte itens do BDI referem-se a: 1. Tristeza; 

2. Pessimismo; 3. Sentimento de fracasso; 4. Insatisfação; 5. Culpa; 6. 

Punição; 7. Auto aversão; 8. Autoacusações; 9.Ideias suicidas; 10. Choro; 11. 

Irritabilidade; 12. Retraimento social; 13. Indecisão; 14.Mudança na 

autoimagem; 15. Dificuldade de trabalhar; 16. Insônia; 17. Fatigabilidade; 18. 

Perda do apetite; 19. Perda de peso; 20. Preocupações somáticas. Cada item 

do BDI pontua de zero a três pontos, sendo o escore total mínimo da escala 

igual a zero, e o valor máximo igual a sessenta e três, sendo que a soma total 

dos pontos estão estratificadas nos seguintes níveis de depressão, mínima, 

leve, moderado e grave. 
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 Inventário de Ansiedade de Beck- BAI (ANEXO C): Mais um instrumento 

Beck et all (1961b) que avalia a severidade dos sintomas de ansiedade. Serve 

como um complemento útil quando utilizado com o Inventário de Depressão, 

em pacientes com transtornos de humor e/ou ansiedade (Marcolino et al., 

2007; Cunha, 2001a). O BAI é constituído por 21 itens que inclui os principais 

sintomas cognitivos, afetivos e fisiológicos de ansiedade, sendo de fácil e 

rápida administração, ela descreve sintomas comuns em quadros de 

ansiedade. Ao adolescente é perguntado o quanto ele foi incomodado por 

cada sintoma, durante a semana que passou, dentro de uma escala de 4 

pontos, variando de 0 (não a todas) a 3 (grave). Os itens somados resultam 

em escore total que pode variar de 0 a 63 (Cunha, 2001b), sendo que a soma 

total dos pontos estão estratificadas nos seguintes níveis de depressão, 

mínima, leve, moderado e grave. 

 

 Escala de Ideação Suicida- BSI (ANEXO C): Mais um instrumento de Beck 

(1961c) que foi utilizado na pesquisa. O BSI tem o objetivo de identificar a 

presença de ideação suicida no sujeito, como também, avaliar os planos, 

comportamentos e atitudes que podem ser encontradas nos indivíduos para 

que cometam suicídio. As respostas são graduadas de acordo com a escala 

tipo Likert, são constituídas por 21 itens, na qual os 19 primeiros grupos de 

afirmativas geram o escore final, e os grupos 20 e 21 são meramente 

informativos. Cada grupo contém três alternativas, pontuadas de zero a dois 

pontos, na qual qualquer escore diferente de zero determina presença ou não 

presença de ideação suicida (Cunha, 2016c). O escore mínimo que pode ser 

alcançando é zero, e o máximo é 38. O BSI subentende os seguintes itens, 

divididos em duas partes: Parte 1: 1. Desejo de viver; 2. Desejo de morrer; 3. 

Razões para viver ou morrer; 4. Tentativa de suicídio ativa; 5. Tentativa de 

suicídio passiva; Parte 2: 6. Duração das ideias de suicídio; 7. Frequência da 

ideação; 8. Atitude em relação à ideação. 9. Controle sobre atos suicidas; 10. 

Inibições para a tentativa; 11. Razões para a tentativa; 12. Especificidade do 

planejamento; 13. Acessibilidade ou oportunidade do método; 14. Capacidade 

de realizar a tentativa; 15; Probabilidade de tentativa real; 16. Extensão da 

preparação verdadeira; 17. Bilhete suicida; 18. Atos finais; 19. Despistamento 

e segredo; 20. Tentativa pregressa de suicídio e; 21. Intensidade da vontade 
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de morrer na última tentativa. O adolescente primeiro responde aos cinco 

itens da parte um e, caso qualquer das respostas para os itens 4 ou 5 sejam 

diferentes de zero, caracterizando gravidade da ideação suicida, ele responde 

a parte dois do inventário. Caso as respostas para os itens 4 e 5 sejam iguais 

a zero, o participante responde, em seguida, apenas as questões informativas 

20 e 21 da parte dois. Beck considera que resposta positiva para tais itens (4 

e 5) é caracterizado como Ideação Suicida em curso. 

 

3.4. PROCEDIMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

Mediante autorização da 9ᵃ e 10ᵃ DIREC, através da carta de anuência, 

ambas as diretorias estaduais, marcaram uma reunião com a equipe gestora de 

todas as escolas pertencentes ao município de Caicó e Currais Novos , afim de 

apresentarmos o projeto e explicar como seria realizada a coleta de dados.  

A pesquisadora responsável compareceu às instituições de ensino durante o 

turno de aula em dias alternados e após ser constatado que em algumas escolas 

havia etapas de ensino com diversas turmas (Ex. 1° ano do A até o E), foi decidido 

realizar a coleta com dois alunos de cada turma, mesmo que ultrapassasse o valor 

da amostra para cada instituição, assim facilitaria a escolha pelo sorteio que foi 

realizado colocando o número do aluno presente na lista de frequência e puxando o 

contemplado.  

Após o sorteio os jovens eram chamados pela direção e a pesquisadora 

explicava sobre a participação no estudo, os alunos que aceitavam participar, 

assinavam o TALE (Termos de assentimento livre e esclarecido) recebendo uma 

cópia e levava o TCLE (Termo de consentimento livre e esclarecido) para casa 

solicitando a autorização dos responsáveis legais para participação na pesquisa. De 

um modo geral em ambos os municípios, recusaram-se a realizar a pesquisa vinte e 

sete estudantes, que foram imediatamente substituídos.  

Vale ressaltar que para realizar a substituição preparamos um novo sorteio 

incluindo todos da lista inclusive os que já haviam sido sorteados bem como os que 

tinham aceitado participar da entrevista para garantir a aleatoriedade. Nenhum dos 

responsáveis pelos estudantes deixou de autorizar a participação dos mesmos. 
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 A coleta de dados foi realizada nos meses de maio de 2018 a agosto de 2019 

através da aplicação dos instrumentos pela pesquisadora aos jovens inseridos nesse 

espaço, de acordo com a sua disponibilidade e após a liberação dos seus 

responsáveis. A coleta foi realizada na própria escola, na sala do suporte 

pedagógico ou em qualquer sala disponibilizada naquele momento pela instituição 

garantindo o sigilo, privacidade, confidencialidade e anonimato do aluno, 

acompanhado apenas da pesquisadora. 

Para manter o sigilo e o respeito aos participantes da pesquisa, apenas a 

pesquisadora aplicou o questionário, que foram armazenados em caixa arquivo, 

guardada por no mínimo cinco anos sob a responsabilidade do pesquisador 

responsável (orientador) no Departamento de Odontologia da Universidade Estadual 

do Rio Grande do Norte, no campus de Caicó. 

 

3.5. MÉTODOS DE ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

O banco de dados da pesquisa foi construído na plataforma do software 

SPSS® (Statistical Package for Social Sciences) versão 22.0, com posterior 

verificação de consistência da digitação.  

Na tabulação dos dados, numeramos as fichas correspondentes a todas as 

escolas, para realizar o sorteio de acordo com o número de entrevistas para cada 

instituição. Não realizamos o sorteio por turma e sim por escola, pois, não 

encontramos na literatura estudos que colocasse os níveis de ensino como fatores 

para o comportamento suicida e sim o fato apenas de estarem no ensino médio. Ao 

todo realizamos a coleta de 184 estudantes, porém apenas 160 entrevistas entraram 

na análise de dados, pois esse número foi a nossa população de amostra (tabela 1 e 

2). 
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Tabela 1. Distribuição da amostra por escola/ entrevistas sorteadas X o número de 

amostras coletadas no município de Caicó-RN. 

Escola  
Amostra por  

Escola/ entrevistas 
sorteadas 

N° de amostras 
coletadas 

Caicó     

Escola 1  14  14 
Escola 2 
Escola 3 

    
15 
51 

 
20 
60 

Total   80  94 

 

 

Tabela 2. Distribuição da amostra por escola/ entrevistas sorteadas X o número de 
amostras coletadas no município de Currais Novos-RN. 

Escola  
Amostra por  

Escola/ entrevistas 
sorteadas 

N° de amostras 
coletadas 

Currais Novos     

Escola 1  03  06 
Escola 2 
Escola 3 
Escola 4 
Escola 5 
Escola 6 

    

09 
04 
22 
25 
17 

 

12 
06 
22 
26 
18 

Total   80  90 
 

 

Após a estruturação final do banco de dados as variáveis do estudo foram 

dicotomizadas, e os pontos de corte utilizados foram:  

Cor de pele/raça: Os indivíduos foram divididos em cor de pele branca e não 

branca, sendo os de cor não branca os que se declararam pretos, pardos, amarelos 

ou vermelhos.  

Idade: A divisão foi entre pessoas de até 17 anos e acima de 17 anos. O 

ponto de corte de 17 anos foi escolhido por ter sido a mediana encontrada no 

estudo.  

Estado civil: A divisão foi realizada entre indivíduos que se declararam com 

companheiro (casados ou em união estável), e indivíduos sem companheiro 

(solteiros, separados ou divorciados). 
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Religião: Os indivíduos foram separados naqueles que possuíam (espiritismo, 

católicos, evangélicos, budistas, sabatista) ou não (ateus, agnósticos, crê em Deus 

sem religião específica) alguma religião. 

Renda Mensal: A divisão foi entre jovens que recebiam até R$ 175,00 reais e 

acima de R$ 175,00 reais. O ponto de corte de R$ 175,00 reais foi escolhido por ter 

sido a mediana encontrada no estudo.  

Qual tipo de transtorno mental na família: A divisão foi realizada entre 

indivíduos que possuíam depressão e/ou ansiedade e/ou outros (esquizofrenia, 

transtorno bipolar, demência, alcoolismo, síndrome do pânico, bourdeline e psicose), 

e indivíduos que possuíam depressão e/ou ansiedade. 

Qual ajuda profissional procurou para tratamento psicoterapêutico: dividimos 

em médico clínico geral e especialista na área (psicólogos e psiquiatras). 

Relação com a família: recategorizamos como boa (muito boa e boa) e ruim 

(regular, ruim, muito ruim). 

Tentativas de suicídio: para a tentativa de suicídio nos indivíduos 

dicotomizamos em sim (uma ou mais vezes) e não (nunca tentaram). 

Depressão: a princípio categorizamos a variável da seguinte forma: 1 para 

sem depressão, 2 depressão leve, 3 depressão moderada e 4 depressão grave, em 

seguida recategorizamos sendo o ponto de corte escolhido 11, na qual os indivíduos 

com até esse escore foram considerados sem depressão, e os indivíduos com 

escore de 12 ou mais considerados com depressão. O inventário de depressão de 

Beck considera a pontuação de até 11 sem depressão, entre 12 a 19 depressão 

leve, 20 a 35 depressão moderada e 36 a 63 depressão grave (Cunha, 2016d).  

Ansiedade: a princípio categorizamos a variável da seguinte forma: 1 para 

sem ansiedade, 2 ansiedade leve, 3 ansiedade moderada e 4 ansiedade grave, em 

seguida recategorizamos sendo o ponto de corte escolhido 7, na qual os indivíduos 

com até esse escore foram considerados sem ansiedade, e os indivíduos com 

escore de 8 ou mais foram considerados com ansiedade. O inventário de ansiedade 

de Beck considera a pontuação de até 7 sem ansiedade, entre 8 a 15 ansiedade 

leve, 16 a 25 ansiedade moderada e 26 a 63 ansiedade grave (Cunha, 2016e) 

Satisfação com a vida: a princípio categorizamos a variável da seguinte forma: 

1para extremamente satisfeito, 2 satisfeito, 3 razoavelmente satisfeito, 4 

razoavelmente insatisfeito, 5 insatisfeito e 6 extremamente insatisfeito, em seguida 

recategorizamos sendo o ponto de corte escolhido até 19, sendo os indivíduos que 
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se encontravam nesses escores eram considerados insatisfeitos com suas vidas, e 

os indivíduos com escores de 20 ou mais eram considerados satisfeitos com suas 

vidas. A escala de satisfação de vida de Diener (1985) considera a pontuação de 30 

a 35 extremamente satisfeito, 25 a 29 satisfeito, 20 a 24 razoavelmente satisfeito, 15 

a 19 razoavelmente insatisfeito, 10 a 14 insatisfeito e 5 a 9 extremamente insatisfeito 

(Neto, 1993b). 

Foi realizada inicialmente uma análise descritiva, utilizando médias, desvios 

padrão, medianas, intervalos interquartis e distribuição de frequências das variáveis 

sociodemográficas, saúde geral e comportamento suicida bem como o inventário de 

ansiedade, depressão de Beck, uma escala de satisfação com a vida, e a escala de 

ideação suicida. Aplicamos o Teste T para testificar a significância (p< 0,05) das 

variáveis que apresentaram valores de frequência total abaixo de 10%, selecionando 

àquelas que poderiam ser utilizadas na análise bivariada e multivariada.  

Na análise bivariada a associação entre a ideação suicida e as variáveis 

sociodemográficas e saúde geral, bem como o inventário de ansiedade, depressão 

de Beck, uma escala de satisfação com a vida foram verificados pelo teste 

estatístico qui-quadrado (p<0,20) e exato de Ficher (p<0,05), para variáveis com até 

cinco indivíduos, a fim de verificar a magnitude dessas associações, utilizaram-se 

razões de prevalência e seus respectivos intervalos de confiança (95%). 

Já a análise multivariada foi feita usando um modelo de regressão logística, 

através do método de inserir para estimar as razões de prevalência para ocorrência 

de ideação suicida, ansiedade, depressão e satisfação de vida. O modelo foi iniciado 

pelas variáveis mais significativas, seguida das variáveis adicionadas 

individualmente, considerando o p valor crítico para entrada no modelo de 0,05. A 

permanência da variável no modelo foi baseado nos valores das RPs (razões de 

prevalência) e no p valor (p< 0,05). Não houve problemas com resíduos. Para 

verificar a magnitude dessas associações, serão utilizadas razões de prevalência e 

seus respectivos intervalos de confiança (95%). 

 

3.6. IMPLICAÇÕES ÉTICAS 

 

O projeto de pesquisa foi submetido à apreciação de seu conteúdo pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade do Estado do Rio Grande do 
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Norte (UERN), por meio da Plataforma Brasil, e obteve Certificado de Apresentação 

para Apreciação Ética (CAAE/SISNEP): 85413418.7.0000.5294. O estudo teve início 

após recebimento do parecer favorável número do 1.959.345, de acordo com a 

Resolução n°. 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. No que diz respeito às 

questões éticas, foi solicitado assinatura de uma carta de anuência pela 10ᵃ e 9ᵃ 

DIREC, instituição responsável pelas escolas estaduais, para realização desta 

pesquisa. Além disso, os entrevistados assinaram o Termo de Assentimento Livre e 

Esclarecido, possibilitando a decisão formal em participar deste estudo e os seus 

responsáveis legais assinaram o Termo de consentimento livre e esclarecido, visto 

que os entrevistados são menores de idade. 

Os direitos éticos dos participantes serão resguardados conforme está 

previsto na Resolução n°. 466/12 do Conselho Nacional de Saúde que regulamenta 

pesquisas com seres humanos (BRASIL, 2012). 

 

3.7. CRITÉRIOS DE INCLUSÃO EXCLUSÃO 

 

Fizeram parte do estudo todos os jovens de 15 a 21 anos que estão cursando 

o ensino médio nas escolas públicas dos municípios de Caicó e Currais Novos. 

Foram excluídos àqueles que estavam afastados das atividades escolares 

(suspensão, atestado médico, transferência escolar, falta sem justificativa). 

 

3.8. RISCOS E BENEFÍCIOS 

 

Os riscos para os participantes da pesquisa podem ser de ordem emocional 

(constrangimento/vergonha de a sua vida ser exposta) que possam advir de tal 

participação e que serão minimizados mediante: Garantia do anonimato/privacidade 

do participante na pesquisa, onde não será preciso colocar o nome do mesmo e 

para que esse direito seja resguardado e o entrevistado ter a segurança em 

responder a pesquisa, será solicitado assinatura de uma carta de anuência para 

realização desta pesquisa na instituição. Além disso, os entrevistados assinarão o 

Termo de Assentimento Livre e Esclarecido, possibilitando a decisão formal em 

participar deste estudo, bem como, os seus responsáveis legais que assinarão o 
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Termo de consentimento livre e esclarecido, visto que os entrevistados são menores 

de idade. 

Os riscos na coleta de informações serão minimizados pelo pesquisador 

responsável através da interrupção da coleta em caso de constrangimento, 

entretanto o ressarcimento dos possíveis gastos realizados em decorrência da sua 

colaboração da pesquisa será feito pelo pesquisador responsável. Os direitos éticos 

dos participantes serão resguardados conforme está previsto na Resolução n°. 

466/12 do Conselho Nacional de Saúde que regulamenta pesquisas com seres 

humanos. 

Os benefícios da pesquisa implicará no desenvolvimento de 

trabalhos/atuações/ações preventivas que contribuam para o reconhecimento e ação 

em tempo hábil, no comportamento suicida desses jovens, como também, subsidiará 

e servirá de base para estudos posteriores. 

Sendo assim, faz-se necessária a abertura de espaço para a discussão do 

suicídio no meio escolar, bem como aos adolescentes, abordando suas ideações e 

fatores associados, colaborando para um diagnóstico da realidade regional na 

medida em que, também atende as necessidades de visualização do 

comportamento suicida da população em geral, em níveis nacional e internacional. 
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4. RESULTADOS  

 

4.1. DESCRIÇÃO DA AMOSTRA 

 

Os jovens que cursavam o ensino médio nas escolas estaduais dos 

municípios de Currais Novos e Caicó foram os sujeitos arrolados na investigação. A 

pesquisadora envolvida no estudo foi às escolas participantes a fim de aplicar os 

questionários da pesquisa. Após a coleta de dados, obtiveram-se resultados 

referentes a 184 estudantes, porém apenas 160 entrevistas entraram na análise de 

dados, pois esse número foi a nossa população de amostra. 

Os jovens do sexo feminino predominaram sobre os do sexo masculino. De 

uma forma geral a idade dos estudantes variou entre 15 e 21 anos, compreendendo 

65% da amostra os jovens de até 17 anos. A 2ᵃ série do ensino médio foi a etapa de 

ensino com maior componente amostral do estudo com 42,5%, seguida da 1ᵃ série 

do ensino médio, e da 3ᵃ série do ensino médio. As pessoas de cor de pele não 

branca prevaleceram, perfazendo 62,5% da amostra. Quanto ao estado civil, as 

pessoas sem nenhum companheiro (solteiras, separadas ou divorciadas), 

compreenderam 90% do estudo.  

Na nossa investigação identificamos que 18,1% dos estudantes além de 

estudar também trabalhavam sendo que sua renda mensal/salário dos adolescentes 

variou de R$ 30,00 a R$ 1.500,00 reais na qual a metade dessa população tinha a 

sua renda mensal/salário estimada em até R$ 175,00 reais e a outra metade acima 

de R$ 175,00 reais. 

Majoritariamente os jovens consideravam-se heterossexuais, seguiam alguma 

religião, possuíam uma boa relação familiar, sofreram algum tipo de violência e já 

sofreram bulling na escola.    

Nos aspectos relacionados à saúde mental, 63,8% dos jovens já sentiram 

vergonha de sua aparência, relataram nunca já ter procurado ajuda de um 

profissional para algum tipo de tratamento em saúde mental e informaram 

apresentar histórico de transtornos mental na família como a depressão e/ou 

ansiedade, porém 71,9% desses familiares não procuraram ajuda profissional para 

tratamento psicoterapêutico. Dentre os familiares que procuraram ajuda profissional 
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para tratamento psicoterapêutico, 51,1% fizeram tratamento com especialistas na 

área (psicólogos e/ou psiquiatras) e os demais com médico generalista da unidade 

básica de saúde. 

Nas variáveis de interesse comportamental, 55,8% dos entrevistados já 

pensaram em morrer, cerca de 12,5% tentaram suicídio uma ou mais vezes,  35% 

tem alguém na família que cometeu ou tentou suicídio e 66,3% relataram que algum 

amigo já tentou ou cometeu suicídio. Em relação aos níveis de satisfação com a 

vida, 75% dos jovens declararam estar satisfeitos com a vida que tem (Figuras 7 e 

8). 

A variável “Desejo de morrer durante a última tentativa de suicídio” 

apresentou frequência total abaixo de 10%, devido a sua importância para o estudo, 

aplicamos o Teste T da qual não obtivemos significância (p= 0,05) e o intervalo de 

confiança abaixo de zero, mesmo assim resolvemos manter a variável para 

posteriormente aplicarmos o teste qui-quadrado (Tabela 3). 

 

Tabela 3. Frequências e Teste T para uma amostra (p valor) das variáveis de 
natureza sóciodemográficas dos jovens cursantes do ensino médio na região do 
Seridó Potiguar. 2019. 

Variável  N % P valor  

Sexo     

Feminino 94 58,8 
,000 

Masculino 66 41,3 

Idade     

Até 17 anos 104 65,0 
,000 

Acima de 17 anos 56 35,0 

Escolaridade     

1ᵃ série do ensino médio 

2ᵃ série do ensino médio 

55 
68 

34,4 
42,5 ,000 

3ᵃ série do ensino médio 37 23,1 

Cor/raça    

Não brancos 100 62,5 
,000 

Brancos 60 37,5 

Estado Civil    

Sem companheiros 144 90,0 
,000 

Com companheiros 16 10,0 

Trabalha     

Sim 29 18,1 
,000 

Não  131 81,9 

Renda Mensal    
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Até R$ 175,00 10 50,0 
,000 

Mais que R$ 175,00 10 50,0 

Orientação sexual    

Heterossexual  126 78,8 
,000 

Outros 34 21,3 

Possui religião    

Sim  111 69,4 
,000 

Não 49 30,6 

Como é a relação familiar    

Boa 103 64,4 
,000 

Ruim  57 35,6 

Sofreu algum tipo de violência    

Sim 115 71,9 
,000 

Não  45 28,1 

Sofreu bulling na escola    

Sim 106 66,3 
,000 

Não 54 33,8 

Sentiu vergonha de sua aparência     

Sim 102 63,8 
,000 

Não 58 36,3 

Procurou ajuda de um profissional para algum tipo de 
tratamento em saúde mental 

   

Sim 35 21,9 
,000 

Não 125 78,1 

Histórico de transtorno mental na família    

Sim  96 60,0 
,000 

Não  64 40,0 

Qual     

Depressão e/ou ansiedade 73 78,5 
,000 

Depressão e/ou ansiedade e/ou outros 20 21,5 

Procurou ajuda de um profissional para algum tipo de 
tratamento psicoterapêutico  

   

Sim 45 28,1 
,000 

Não 115 71,9 

Qual     

Médico Clínico geral 22 13,8 
,000 

Especialista na área (psiquiatra e/ou psicólogo) 23 14,4 

Já tentou suicídio    

Sim 20 12,5 
,000 

Não 140 87,5 

Já pensou alguma vez em morrer    

Sim 

Não  

89 

71  

           55,6 

           44,4  
      ,000 
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Desejo de morrer durante a última tentativa    

Moderado a forte 12 7,5 
,082* 

Fraco 3 1,9 

Alguém da família tentou ou cometeu suicídio    

Sim 56 35,0 
,000 

Não 104 65,0 

Algum amigo já tentou ou cometeu suicídio    

Sim 106 66,3 
,000 

Não 54 33,8 

É satisfeito com a vida    

Sim 120 75,0 
,000 

Não 40 25,0 

Depressão     

Sim 67 41,9 
,000 

Não 93 58,1 

Ansiedade     

Sim 122 76,3 
,000 

Não 38 23,8 

Ideação suicida    

Sim 44 27,5 
,000 

Não 116 72,5 

Teste T (p valor <0,05) 

 

Ao analisarmos a presença ou não de ideação suicida cerca de 27,5% dos 

estudantes arrolados na pesquisa apresentaram comportamento para IS, 41,9% 

tinham sintomas de depressão e 76,3% dos adolescentes eram ansiosos (Figura 6). 

 

 

Figura 7. Figura 6. Prevalência de Ideação suicida em jovens do ensino médio na 
região do Seridó-RN. 2019. 

12,5% 

87,5% 

Sim

Não
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Figura 8. Prevalência em relação à ansiedade em jovens do ensino médio na região 
do Seridó-RN. 2019. 

 

 

Figura 9. Prevalência em relação à depressão em jovens do ensino médio na região 
do Seridó-RN. 2019. 

 

4.2. ANÁLISE DA ASSOCIAÇÃO ENTRE OS DESFECHOS E AS 

VARIÁVEIS INDEPENDENTES 

 

Para realizarmos a análise do comportamento suicida nos jovens da pesquisa 

utilizamos como base a prevalência da ideação suicida, que é a primeira etapa 

desse comportamento, dessa forma na análise bivariada, foi verificada a existência 
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de algumas associações entre as variáveis independentes e a ideação suicida. Em 

relação às características sóciodemográficas, saúde geral e comportamental 

compostas por: idade, raça/cor, estado civil, religião, trabalho, renda mensal, se já 

procurou ajuda profissional para algum tratamento em saúde mental, qual histórico 

de transtorno mental na família, qual profissional procurou para tratamento 

psicoterapêutico e como avalia a relação familiar, não houve associação com a 

ideação suicida. 

Posteriormente aplicado o teste qui-quadrado (p valor< 0,20) e o teste exato 

de Fisher (p valor< 0,05), para variáveis com até cinco indivíduos, encontramos 

como desfecho da análise, a associação significativa da ideação suicida com as 

seguintes variáveis: sexo, orientação sexual, depressão, ansiedade, níveis de 

satisfação de vida, histórico de transtorno mental na família, vítima de violência, se 

alguém da família já tentou ou cometeu suicídio, se algum amigo já tentou ou 

cometeu suicídio, se já sofreu bulling na escola, se já pensou alguma vez em morrer, 

se já sentiu vergonha de sua aparência e já procurou ajuda profissional para algum 

tratamento psicoterapêutico. 

A maioria dos estudantes que apresentaram ideação suicida 

significativamente era do sexo feminino, heterossexuais, já sentiu vergonha da 

aparência, sofreu algum tipo de violência, já sofreram bulling na escola, possui 

histórico de transtorno mental na família, já tentou suicídio, tinha alguém da família 

ou amigo já tentou ou cometeu suicídio, não procurou ajuda de um profissional para 

tratamento psicoterapêutico, não eram satisfeitos com sua vida e apresentaram 

sinais de depressão e ansiedade (Tabela 4). 

 

Tabela 4. Frequências, Teste Qui2, Exato de Fisher, p valor, RPs, e seus respectivos 
IC (95%)do desfecho presença de Ideação suicida associado a variáveis de 
sociodemográficas, saúde geral, comportamental, ansiedade, depressão e níveis de 
satisfação de vida, dos jovens cursantes do ensino médio na região do Seridó 
Potiguar. 2019. 

 Ideação Suicida  

Variável Sim Não 

Sexo  n % n % RP p valor IC(95%) 

Feminino 33 35,1 61 64,9 
2,100 ,011* 

1,137-
3,820 Masculino 11 16,7 55 83,3 

Idade         

Até 17 anos 27 26,0 77 74,0 
,860 ,581 

0,701-
1,020 Acima de 17 anos 17 30,4 39 69,6 
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Cor/raça        

Não brancos 28 27,7 72 72,0 
 1,050 1,00 

0,990- 
1,110 Brancos 16 26,7 44 73,3 

Estado Civil        

Sem companheiros 38 26,2 106 73,6 
,700 ,380 

0,470- 
1,050 Com companheiros 6 37,5 10 62,5 

Trabalha         

Sim 8 27,6 21 72,4 
1,000 1,00 

1,000- 
1,010 Não  36 27,5 95 72,5 

Renda Mensal        

Até R$ 175,00 2 20,0 8 80,0 
1,000 1,000 

1,000-
1,000 Mais que R$ 175,00 2 20,0 8 80,0 

Orientação sexual        

Heterossexual  27 21,3 99 78,6 
0,425 ,002* 

0,265- 
0,683 Outros 17 50,0 17 50,0 

Possui religião        

Sim  11 22,4 38 77,6 
,750 ,443 

0,750- 
1,040 Não 33 29,7 78 703 

Como é a relação 
familiar 

    
 

 
 

Boa 16 28,1 41 71,9 
1,030 1,000 

1,000- 
1,070 Ruim  28 27,2 75 72,8 

Sofreu algum tipo de 
violência 

    
 

 
 

Sim 38 32,8 77 67,0 
2,480 ,017* 

1,116- 
5,409 Não  6 13,3 39 86,7 

Sofreu bulling na escola        

Sim 33 31,1 73 68,9 
1,140 ,191* 

0,980- 
1,330 Não 11 27,2 75 72,8 

Sentiu vergonha de sua 
aparência  

    
 

 
 

Sim 35 34,3 67 65,7 
2,210 ,011* 

1,134-
4,229 Não 9 15,5 49 84,5 

Procurou ajuda de um 
profissional para algum 
tipo de tratamento em 
saúde mental 

    

 

 

 

Sim 12 34,3 23 65,7 
1,340 ,392 

0,960- 
1,870 Não 32 25,6 93 74,4 

Histórico de transtorno 
mental na família 

    
 

 
 

Sim  37 38,5 59 61,5 
3,579 ,000* 

1,701- 
7,531 Não  7 10,8 57 89,1 

Qual         

Depressão e/ou 
ansiedade 

21 36,2 37 63,8 
1,090 ,448 

 
0,990- 
1,200 Depressão e/ou 

ansiedade e/ou outros 
5  33,3 10 66,7 

Procurou ajuda de um 
profissional para algum 
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tipo de tratamento 
psicoterapêutico  

Sim 22 48,9 23 51,1 
2,578 ,000* 

1,595- 
4,167 Não 22 19,0 93 80,9 

Qual         

Médico Clínico geral 10 45,5 12 54,5 

,870 ,768 

  
0,740- 
1,020 

Especialista na área 
(psiquiatra e/ou 
psicólogo) 

12 52,2 11 47,8 

Já tentou suicídio        

Sim 10 50,0 10 50,0 
2,060 ,016* 

0,959- 
1,662 Não 34 24,3 106 75,7 

Alguém da família 
tentou ou cometeu 
suicídio 

    
 

 
 

Sim 23 41,1 33 58,9 
2,030 ,009* 

1,252- 
3,368 Não 21 20,0 83 80,0 

Algum amigo já tentou 
ou cometeu suicídio 

    
 

 
 

Sim 34 31,8 73 68,2 
1,716 ,111* 

0,919- 
3,204 Não 10 18,5 44 81,5 

É satisfeito com a vida        

Sim 22 18,2 98 81,7 
,331 ,000* 

0,206- 
0,529 Não 22 55,0 18 45,0 

Depressão         

Sim 39 58,2 28 41,8 
2,226 ,000** 

1,701- 
3,018 Não 5 5,4 88 94,6 

Ansiedade         

Sim 41 33,3 81 66,7 
1,382 ,002** 

1,182-
1,615 Não 3 7,9 35 92,1 

Já pensou alguma vez em 
morrer 

    
 

 
 

Sim 42 47,2 47 52,8 
16,860 ,000** 

4,257-
67,805 Não 2 2,8 69 97,2 

RP= Razão de prevalência; IC(95%)= Intervalo de confiança; * Significância estatística Teste Qui-

quadrado (p<0,20); ** Significância estatística Exato de Fisher (p<0,05). 

 

4.3. ANÁLISE MULTIVARIADA 

 

A análise multivariada foi feita utilizando o modelo de regressão logística, 

através da análise hierárquica para estimar a prevalência para ocorrência de ideação 

suicida em relação ao sexo, orientação sexual, depressão, ansiedade, níveis de 

satisfação de vida, histórico de transtorno mental na família, vítima de violência, se 

alguém da família já tentou ou cometeu suicídio, se algum amigo já tentou ou 

cometeu suicídio, se já pensou alguma vez em morrer, se já sentiu vergonha de sua 
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aparência, se já sofreu bulling na escola e já procurou ajuda profissional para algum 

tratamento psicoterapêutico, nos jovens cursantes do ensino médio da região do 

Seridó Potiguar. 

O modelo foi iniciado pelo Teste de verossimilhança e multicolinearidade das 

quais as variáveis independentes significativas não apresentaram correlação entre 

si, em seguida realizamos a análise hierárquica das variáveis adicionando-as 

individualmente, considerando o p valor crítico para entrada no modelo de 0,05. O 

nível de significância foi estabelecido em 5%. 

A permanência da variável no modelo foi baseado no Teste de Hosmer e 

Lemeshow e Teste Wald. Ao compor o modelo de análise multivariada, observou-se 

que mantiveram-se significativas as variáveis: pensou alguma vez em morrer, já foi 

vítima de violência, orientação sexual, sentiu alguma vez vergonha de sua 

aparência, histórico de transtorno mental na família, alguém da família tentou ou 

cometeu suicídio, depressão e satisfação com a vida (Tabela 5). 

Porém apenas três variáveis apresentaram significativas após a realização da 

análise ajustada, foram elas: pensou alguma vez em morrer, histórico de transtorno 

mental na família e depressão. (Tabela 5). 

 

 

Tabela 5. Análise de regressão logística bruta e ajustada entre ideação suicida e 
fatores sociodemográficos, de saúde, comportamental dos jovens cursantes do 
ensino médio na região do Seridó Potiguar. 2019. 

 Ideação Suicida    

Variável     

Orientação sexual 
Análise bruta 
RP (IC-95%) 

P 
Análise Ajustada 

RP (IC-95%) 
P 

Heterossexual  
 

0,425 
0,265-0,683 

 
0,002 

 
0,535 

0,660-1,360 

 
,772 

 
Outros    

Sofreu algum tipo de 
violência 

 
 

 
 

Sim 
 

2,480 
1,116-5,409 

 
0,017 

 
1,160 

0,530-2,530 

 
,711 

 
Não     

Sentiu vergonha de 
sua aparência  

 
 

 
 

Sim 
 

2,210 
 

0,011 
 

0,330 
 

,054 
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RP: Razão de prevalência; *p < 0,05; IC(95%)= Intervalo de confiança; 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,134-4,229 0,110-1,020  

Não    

Histórico de 
transtorno mental na 
família 

  
 

 
 

Sim  
 

3,579 
1,701-7,531 

 
0,000 

 
1,600 

1,040-2,470 

 
,034* 

 
Não     

Alguém da família 
tentou ou cometeu 
suicídio 

 
 

 
 

Sim 
 

1,716 
0,919-3,204 

 
0,111 

 
1,370 

0,830-2,250 

 
,220 

 
Não    

É satisfeito com a vida     

Sim 
 

0,331 
0,206-0,529 

 
0,000 

 
0,570 

0,270-1,210 

 
,144 

 
Não    

Depressão      

Sim 
 

2,226 
1,701-3,018 

 
0,000 

 
0,110 

0,004-0,320 

 
,000* 

 
Não    

Já pensou alguma vez 
em morrer 

 
 

 
 

Sim 
 

16,860 
4,257-67,805 

 
0,000 

 
2,71 

1,400-5,240 
,003* 

Não    
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5. DISCUSSÃO 
 

 

O comportamento suicida é um problema de saúde pública que envolve, 

esporádica ou frequentemente, ideias, desejos e manifestações da intenção de 

querer morrer, planejamento de como, quando e onde fazer isso, constituindo assim 

uma tendência autodestrutiva que se apresenta em um gradiente de gravidade que 

pode variar da ideação ao suicídio (Oliveira, et al., 2017).  

O comportamento suicida em jovens vem sendo alvo de algumas pesquisas 

seja voltada para ideação, tentativa ou o próprio ato suicida. 

Para realizarmos a análise do comportamento suicida nos jovens da pesquisa 

utilizamos como base a prevalência da ideação suicida, que de acordo com 

Cavalcante e Minayo (2015), é a primeira etapa que compreende esse 

comportamento precedido da tentativa e do suicídio consumado, ou seja, a ideação 

suicida fica em um dos extremos, o suicídio consumado no outro e a tentativa de 

suicídio entre eles. Verificaram-se diferenças estatisticamente significativas em 

algumas variáveis da pesquisa, que nos fornece alguns indicadores sobre a 

presença ou não de comportamento suicida nesses jovens que estão cursando o 

ensino médio. 

A ideação suicida, de acordo com Ribeiro e Moreira (2018a), refere-se a 

pensamentos sobre a própria destruição, que incluem a ideia de que a vida não vale 

a pena ser vivida assim como planejamentos de ações para acabar com ela. Tais 

pensamentos são sinais de sofrimento emocional e são fatores de forte ligação com 

as tentativas de suicídio e o ato propriamente dito.  

No presente estudo, constatou-se a prevalência de 27,5% de IS em jovens do 

ensino médio, o que corroborou com a questão de pesquisa, inicialmente, aventada 

neste estudo, e de outras pesquisas. Dentre estas, destacam-se os resultados de 

Ferreira et al (2018) pesquisa na qual verificou-se que 28,2% dos jovens das séries 

finais do ensino fundamental e do ensino médio, de uma escola pública de Montes 

Claros-MG possuíam IS. Outra pesquisa realizada em uma escola no Peru constatou 

que a prevalência de ideação suicida e tentativas de suicídio entre os adolescentes 

foram altos. Os resultados apontaram que no período de um ano 26,3% dos 

adolescentes apresentaram ideação suicida (Sharma et al., 2015). 
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Turecki e Brent (2015) relatam que a incidência da ideação suicida atinge um 

pico principalmente na adolescência e nos jovens adultos, sendo a prevalência ao 

longo da vida de IS de cerca de 30%, variando a gravidade desde pensamentos 

sobre a morte à ideação suicida com intenção clara ou com planos específicos de 

morte. Numa investigação realizada em um Serviço de Urgência por tentativas de 

suicídio na França o número de entradas de pessoas varia 176.000 a 200.000 por 

ano, e cerca de 12% dessa população refere-se à faixa etária dos 15 aos 19 anos, 

ou seja, de acordo com o estudo um terço dos jovens com ideação suicida tentarão 

o suicídio no período de um ano (Du Roscoatt et al, 2016). 

A adolescência está completamente compreendida na faixa etária que 

corresponde à juventude, sendo assim o adolescente é um sujeito que se encontra, 

naturalmente, em fase de transformações e descobrimentos e passando por um 

processo de compreender melhor sua existência. Em todo momento eles são 

cobrados para ter atitudes de adulto e, em outros momentos, são tratados como 

crianças.  

Todavia, todas essas atribuições, internas e externas, exercem uma força 

sobre ele, gerando ansiedade, que pode ser natural caso saiba como adaptar-se, 

porém alguns adolescentes não possuem essa capacidade de resolver seus 

conflitos interno e acabam usando como artifício, o que julgam ser a única saída, o 

suicídio (Azevedo e Matos, 2014). Nessa fase é quando ocorre a ideação suicida, já 

que para eles bastam um conflito da qual não consigam superar para pensar na 

morte como única e exclusiva solução, mesmo que o problema seja momentâneo. 

A fase final da adolescência é considerada a partir dos 18 anos (Brasil, 1990), 

logo em seguida inicia-se a fase adulta, onde os jovens são capazes de enxergar as 

coisas com mais maturidade e consequentemente sabem administrar melhor os 

seus conflitos. É na juventude que desbravamos o mundo, descobrimos quem 

somos, aprendemos com as experiências da vida e vivemos aquilo que, quando 

formos mais velhos, será a fonte da nossa sabedoria. Contudo é importantes 

destacar que ser jovem adulto hoje é mais difícil do que foi em outras épocas, 

mesmo que isto possa parecer inverossímil, pelas facilidades atuais. 

Observa-se na atualidade que os pais são mais compreensivos, tolerantes, há 

maior liberdade sexual, de expressão e escolha profissional, o que era inimaginável 

no passado, entretanto, a dualidade do atual pensamento social coloca, lado a lado, 

toda a facilidade disponível e a exigência cada vez maior no que diz respeito à 
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competência profissional, à estética, ao sucesso, entre outras coisas, constituindo e 

sendo responsável por novos sintomas que se manifestam nas relações familiares, 

nos estudos e no próprio corpo (Ribeiro e Moreira, 2018b). 

Nossos jovens vão formando suas personalidades num mundo de entregas 

rápidas, de soluções imediatas, de falta de espaço para a espera e para o 

amadurecimento, por isso reúnem características diversas e, por vezes, conflitantes 

tornando-os mais susceptíveis à desestabilização emocional e ao pensamento 

suicida. Pensar alguma vez em morrer nesse período, principalmente numa 

sociedade, que exige grandes esforços para manter-se dentro de um patamar 

padrão (carreira profissional, a orientação sexual, estabilidade financeira, a busca 

pela independência patriarcal, entre outros fatores) que nos obriga a executar é de 

fato quase que inevitável, sendo assim, quando alguns desses aspectos não saem 

como planejado na vida desses jovens, esse tipo de pensamento se torna mais 

frequente. 

Em relação aos dados obtidos pelos questionários na população de amostra, 

e a sua posterior análise estatística, verificou-se que nos grupos das variáveis 

sociodemográficos, de saúde geral e comportamental, após a análise ajustada, duas 

variáveis apresentaram diferenças estatisticamente significativas para a IS, 

confirmando a existência de uma associação entre elas. Pensou alguma vez em 

morrer e histórico de transtorno mental na família, foram as variáveis associadas à 

ideação suicida. 

A nossa investigação demonstrou que os jovens com ideação suicida que 

pensaram alguma vez em morrer, foi mais de duas vezes a de jovens que não 

tiveram esse tipo de pensamento (RPajust= 2,71), ou seja, observamos que o fato 

dos estudantes pensarem alguma vez em morrer foi um fator de risco para o 

comportamento suicida dos envolvidos na pesquisa. 

De acordo com Moreira e Bastos (2015), o simples fato de o indivíduo pensar 

em morrer já configura uma ideia de morte, porém nem todos que apresentam essa 

característica pensam realmente em cometer o suicídio. É sempre importante ficar 

atento aos sinais apresentados por essa população, pois se essa ideia se torna 

constante, associados a outras atitudes depreciativas, isolamento social, 

agressividade, entre outras características comportamentais, esse pensamento pode 

levar o indivíduo ao planejamento e consequentemente ao ato suicida, por isso 

mesmo, esses não são atos que possam ser analisados isoladamente. 
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Mais um fator de risco constatado em nosso estudo foi o histórico de 

transtornos mentais na família. A frequência de referência à ideação suicida entre 

estudantes que apresentaram histórico de transtorno mental na família foi maior 

(RPajust= 1,600) em estudantes que não apresentaram esse histórico. 

Os estudos de diferentes países indicaram que o histórico de transtornos 

mentais na família, bem como a tentativa ou suicídio no âmbito familiar, são fatores 

que estão intimamente relacionados a IS, dessa forma o histórico de transtornos 

psiquiátricos, sejam clínicos ou de personalidade, estão fortemente relacionados 

com o aumento da probabilidade de comportamentos suicidas (Toro et al., 2009).  

Uma pesquisa realizada na cidade de Lomé, situada em Togo, com jovens de 

15 a 19 anos, identificou que além do sexo feminino apresentar índices maiores para 

tentativas de suicídio, os indivíduos que possuíam histórico familiar de transtornos 

mentais, também o caracterizou como fator de risco para o comportamento suicida 

(Darré et al., 2019). 

A grande maioria dos transtornos mentais possuem indicadores próprios no 

seu quadro clinico como: desespero, pensamentos negativos, baixo autoconceito, 

insônia, concentração diminuída, impulsividade, agressividade, sentimentos de 

culpa, perfeccionismo, poucas razões para viver (Heisel e Flett, 2004), tais 

características advindas dessas patologias são preditivas para o encadeamento de 

comportamentos suicida. 

Verificou-se ainda que nos grupos das variáveis depressão, ansiedade e 

satisfação com a vida, após a análise ajustada, apenas a depressão manteve-se 

estatisticamente significativa para a IS, confirmando a existência de uma associação 

entre elas.  

Em relação aos fatores clínicos que assumem importantes papeis frente à 

ideação suicida, na qual destacamos a ansiedade e a depressão várias pesquisas 

nacionais e internacionais destacam que estes transtornos estabelecem uma 

elevada associação com a ideação suicida quer seja de forma independente ou em 

comorbidade (Denney et al.,2009; Lee et al., 2009; Nock et al., 2009; Rivera, 2010).  

As perturbações mentais são um importantíssimo fator de risco para o suicídio 

entre jovens e a maioria dos investigadores concorda que a doença mental está 

presente em cerca de 90% dos adolescentes que cometem suicídio (WHO, 2014; 

Turecki e Brent, 2015; Guerreiro e Sampaio, 2013; Cutler et al, 2015). 
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Estima-se que cerca de 90% dos indivíduos que cometeram suicídio tenham 

alguma perturbação de foro mental e que, no momento do ato, 60% estavam 

deprimidos, configurando assim a depressão como um fator de risco para o 

comportamento suicida (Organização Mundial da Saúde, 2010). 

Segundo o Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (1994) o 

transtorno depressivo maior, comumente chamado de depressão, caracteriza-se por 

um período mínimo de duas semanas durante as quais predomina um humor 

deprimido ou perda de interesse ou prazer em realizar quase todas as atividades 

cotidianas.  

A depressão é considerada um dos vilões do comportamento suicida, 

apresentando sintomas como: profunda tristeza, baixa autoestima, baixa 

concentração, desvalorização pessoal, sentir-se socialmente desintegrados, não se 

sentirem amados, mostrar-se desmotivado e ter dificuldade em fazer um projeto de 

vida, baixo rendimento escolar, dificuldades de concentração nas aprendizagens, 

queixas somáticas (dor de cabeça, estômago) e nervosismo (Azevedo e Matos, 

2014), ela é a doença mental que mais aumenta no mundo, presumindo-se que seja 

responsável por mais de 8.000 casos de suicídio anualmente, e que afeta mais de 

25% da população (Townsend, 2014). 

O estudo de Erse et al. (2012) que avaliou a presença e severidade de 

sintomas depressivos numa população não clínica de adolescentes que frequentam 

os estabelecimentos de ensino de Portugal concluiu que 31,2% desses jovens 

apresentaram sintomatologia depressiva, dos quais 17,7% apresentaram 

sintomatologia depressiva moderada a severa. 

Dados epidemiológicos revelam taxas de prevalência da depressão em jovens 

entre 3% a 9% e uma prevalência cumulativa de 20% até o final da adolescência, 

com uma taxa de recorrência de 60-70%, esse estudo alerta para a gravidade do 

contexto psicopatológico depressivo nesses jovens associados ao comportamento 

suicida (Callahan et al., 2012).  

Ao analisarmos os resultados do nosso estudo, quanto à depressão 

observamos que a mesma configurou-se como um fator protetivo e não como um 

fator de risco (RPajust= 0,110), contrariando as pesquisas analisadas. Isso pode ser 

justificado pela forma como a variável foi dicotomizada para a realização da análise, 

na qual consideramos o nível mínimo como sem depressão, e os níveis leve, 

moderado e grave com depressão, isto porque segundo Beck et all (1961c), só 
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considera-se para tratamento indivíduos com níveis de depressão leve a grave. 

Outra justificativa seria a escolha do instrumento de coleta (Inventário de Beck) para 

essa população, porém isso seria improvável, pois segundo o estudo de Paranhos, 

Argimon e Werlang (2010), que a investigaram as propriedades psicométricas do 

Inventário de Depressão de Beck, em termos de fidedignidade, encontrou-se um 

nível satisfatório de consistência interna desse instrumento para essa população. 

Cabe nesse momento destacar e discutir algumas variáveis que não foram 

significativas em nossa pesquisa após a análise da regressão, mas que durante a 

associação com o desfecho foram. Em vários estudos elas foram significativas e se 

configuram como fatores de risco e fatores protetivos para o comportamento suicida. 

 Como já sabemos a adolescência é o período de intensas transformações 

sociais, psicológicas e físicas de um indivíduo, as mudanças corporais são bastante 

perceptíveis nessa fase e o adolescente dificilmente está satisfeito com seu corpo, 

além disso, ele busca por diversas vezes a opinião do outro, no intuito de ser aceito 

no “grupo”.  

É natural nessa etapa de vida o indivíduo sentir vergonha de sua aparência, 

porém, se o fato de não estar contente com suas características físicas lhe provoca 

principalmente o  isolamento da sociedade, que podem acarretar problemas 

emocionais, comportamentais e afetivos, os responsáveis por esse jovem deve ficar 

alerta, pois tais atitudes podem impulsionar o mesmo a desenvolver pensamentos e 

consequentemente  comportamentos suicidas.  

Quando questionados se alguma vez já sentiu vergonha da sua aparência, os 

mesmos informaram que sim, contudo pode ter sido apenas esporadicamente, como 

também rotineiramente, o que faz com que esse jovem passe a apresentar os 

comportamentos supracitados. 

Outro aspecto relevante da pesquisa foi a variável violência, os estudantes 

referem já ter sido vítima de algum tipo de violência e ela esta significativamente 

associada à ideação suicida principalmente quando acontece no âmbito familiar, pois 

gera expectativa de indiferença parental diante da situação de risco vivida pelo 

jovem, e se sentir compreendido pelos pais apenas esporadicamente, refletem um 

contexto familiar de falta de confiança e bastante dificuldade de comunicação (Leite 

e Alves, 2016).  
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Essas situações, por si só, são consideradas como fator de risco para o 

suicídio, além de gerar sentimentos de abandono, descaso e insegurança para esse 

adolescente. 

Um dos estudos realizado com adolescentes entre 15 e 19 anos, em 

contextos urbanos desfavorecidos em Baltimore (Estados Unidos da América), Deli 

(Índia), Ibadan (Nigéria), Joanesburgo (África do Sul) e Xangai na China, analisou 

adolescentes que foram expostos a diferentes tipos de violência, cometidas pela 

família, colegas, desconhecidos ou parceiros íntimos. Aqueles que foram 35 

expostos à violência apresentaram 11,4 vezes mais chances de ter percepção 

negativa da saúde. Entre as meninas essa exposição foi associada à ideação suicida 

e entre os meninos à depressão (Kamndaya et al., 2017). 

Apesar da variável, como avalia a relação com sua família, não ter dado 

significativa, a relação familiar conturbada é um fator de risco para comportamentos 

suicidas, bem como um fator protetivo como ressalta Gonçalves, Freitas e Sequeira 

(2011) ter uma boa relação familiar e um suporte emocional adequado por parte dos 

familiares reduz bastante a prevalência de ideação suicida nos adolescentes. A 

maioria dos adolescentes relatou na pesquisa que apresentam uma boa relação 

familiar, porém aqueles com ideação suicida avaliaram essa relação como ruim. 

Os estudos de diferentes países indicaram que o histórico de transtornos 

mentais na família, bem como a tentativa ou suicídio no âmbito familiar, são fatores 

que estão intimamente relacionados a IS, dessa forma o histórico de transtornos 

psiquiátricos, sejam clínicos ou de personalidade, estão fortemente relacionados 

com o aumento da probabilidade de comportamentos suicidas (Toro et al., 2009).  

Quanto à relação da presença de familiares que cometeram ou tentaram 

suicídio ser um fator significativamente associado a IS Oliveira et al. (2017) enfatiza 

que os fatores emocionais que circundam a morte do ente querido de forma trágica, 

desencadeiam sentimento muitas vezes de culpa, tristeza, revolta fazendo com que 

o adolescente desestabilize-se emocionalmente deixando-o mais vulnerável a 

pensamentos suicidas. 

Teixeira-Filho e Rondini (2012) apontam que em relação à orientação sexual, 

adolescentes não heterossexuais apresentam quase o dobro de chances de ideação 

suicida e aproximadamente o triplo de chances de tentar suicídio quando 

comparados aos que se consideram heterossexuais. Tal fato pode estar associado à 
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presença de depressão, processos homofóbicos, falta de apoio social, dentre outras 

questões. 

Tal afirmação não valida os resultados obtidos no estudo quando associamos 

a ideação suicida com a orientação sexual, na qual grande parte dos adolescentes 

que apresentaram ideação suicida consideram-se heterossexuais, isto pode estar 

associado ao fato de que outros fatores estão mais associados ao pensamento 

suicida na população em questão. 

Não encontramos associação significativa em nossos estudos e na literatura 

analisada entre a ideação suicida e as variáveis cor/ raça e religião.    

A literatura aponta um aumento de comportamento suicida entre os 

adolescentes brancos (Azevedo e Matos, 2014), já os nossos dados identificaram 

uma prevalência maior de jovens não brancos em relação à ideação suicida, isso 

pode ter ocorrido em função da investigação ter sido realizada com adolescentes de 

escolas públicas, que apresentam características de vulnerabilidade racial/étnico, 

habitualmente relacionado, a diferenças sociais, culturais e econômicas. 

Quanto à relação entre IS e religiosidade, foi observado que o fato de não 

possuir religião os índices de IS foram altos nessa população. Pessoas com maior 

envolvimento religioso, sem levar em consideração o tipo, possuem menores 

chances de desenvolver o comportamento suicida, assim a religião passa a ser 

também um fator protetivo, os resultados aqui apresentados corroboram com outros 

achados encontrados em pesquisas realizadas em outros países (Rasic et al., 2011; 

Osafo, Knizek, Akotia & Hjelmeland, 2013). 

 Algumas variáveis sociodemográficas do estudo trouxeram um resultado 

contraditório em relação à associação significativa da ideação suicida, quando 

comparadas a outras pesquisas, foram elas: sexo e Bullying.  

Em alguns estudos quando a variável analisada era o gênero constatou-se 

que as meninas são mais vulneráveis à ideação suicida e a automutilação, como 

mostra a pesquisa quantitativa realizada na Polônia, que examinou as tentativas de 

suicídio entre jovens de 13 a 19 anos e identificou que mais meninas estavam 

sujeitas a terem pensamentos e planos suicidas que adolescentes do sexo 

masculino (Zygo et al., 2019). 

Os estudos mostram ainda maior prevalência de ideação suicida entre jovens 

do sexo feminino. As mulheres, quando comparadas aos homens, demonstraram 

UMA prevalência de 3,5 vezes de ideação suicida e de realizar a tentativa (Azevedo 
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e Matos, 2014). Vale ressaltar que a prevalência de suicídio é maior no sexo 

masculino, isso porque, de acordo com dados da OMS (2016) o meio utilizado na 

tentativa de suicídio do homem é mais agressiva e fatal do que o da mulher. 

Os jovens que relataram ter sofrido bullying na escola durante o ensino médio 

foram maioria quando associados a IS, corroborando com o estudo de Barzilay et al. 

(2017) que apresenta os resultados da investigação com estudantes que sofreram 

bullying no ensino médio durante um período, destacando que os mesmos foram 

mais propensos a apresentar sentimentos de tristeza, desesperança, solidão, insônia 

e ideação suicida do que os outros estudantes que não sofriam tal ato. 

Outros fatores têm sido considerados como risco ao comportamento suicida 

por algumas pesquisas, é o fato de ter um amigo que já tentou ou cometeu suicídio, 

ela é descrita pela literatura como um comportamento de imitação (Braga e 

Dell’Aglio, 2013). Adolescentes com a saúde mental vulnerável que estão 

procurando uma solução para seus problemas podem querer imitar esse ato sendo 

agravada se esse jovem tiver presenciado a história desse suicídio. No nosso estudo 

os adolescentes com IS já possuiu alguma amigo que tentou ou cometeu suicídio. 

Pudemos identificar em nossa pesquisa que esse fato pode influenciar esses jovens 

com IS, a tentar o suicídio dessa forma esse fator merece atenção, principalmente 

para àqueles que já apresentam características de IS. 

Considera-se que a tentativa de suicídio é semelhante ao ato suicida em si, 

pois sua característica só difere do desfecho final, que não é a morte. De acordo 

com Soalheiro (2017) o número de tentativas na maior parte dos países europeus 

varia entre dez a quarenta vezes mais do que os casos de suicídio consumado. O 

risco de suicídio aumenta a cada tentativa realizada, ou seja, qualquer tentativa de 

suicídio recente tem alto poder preditivo para outro evento semelhante. 

A associação da variável já tentou suicídio, não foi significativa neste estudo, 

podemos associar esse resultado ao fato da frequência da tentativa de suicídio ser 

de 50% para ter ou não IS. Já as variáveis satisfação com a vida e depressão 

estiveram significativamente associadas à ideação suicida. 

O predomínio de jovens que não estavam satisfeito com sua vida foi 

perceptível na amostra, apesar de não haver significância em relação ao desfecho. 

Quando o indivíduo relata que se pudesse viver uma segunda vez mudaria 

praticamente tudo em sua vida, ele já apresenta características emocionais que 

devem ser investigados. Esse jovem imaturo, em processo de transformações 
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psicológicas, enxergando a vida dessa maneira, associando a isso comportamentos 

de isolamento social, negatividade, entre outras características, indubitavelmente já 

apresenta sinais de ideação suicida.    

Considera-se a ansiedade como uma relação de conflito, impotência que 

existe entre a pessoa e o ambiente ameaçador, bem como os processos 

neurofisiológicos que decorrem dessa relação (Lima et al., 2019). 

Rodrigues et al., (2012) numa investigação analisou a relação entre a 

presença de transtornos de ansiedade e risco de suicídio em jovens  de 18 a 24 

anos residentes da zona urbana da cidade de Pelotas/RS e identificou a presença de 

transtorno de ansiedade e sua associação ao risco de suicídio na qual, esse risco foi 

seis vezes maior do que nos indivíduos sem tal comportamento.  

Dessa forma podemos concluir que as perturbações caracterizadas pela 

presença de ansiedade emergem como fortes e úteis preditoras de ideação e de 

tentativas não planeadas. 

Os resultados encontrados em nossa população diferem da apresentada na 

literatura em questão por não haver significância após o modelo ser ajustado, é 

importante ressaltar que mais de 70% dos adolescentes apresentaram sintomas de 

ansiedade e a maioria dos jovens com IS também apresentaram essas 

manifestações. Eventualmente, esses resultados podem ser explicados pelo fato de 

não ter sido avaliada a severidade dos sintomas. 

Os desfechos obtidos na investigação desses autores bem como as 

encontradas no nosso estudo corroboram com a necessidade de encarar o 

comportamento suicida como um problema de saúde pública, que merece ter 

destaque nas políticas públicas, buscando ações não só de prevenção, bem como 

de promoção á saúde mental. É importante destacar que os profissionais, 

principalmente da atenção básica, devem ser treinados para observar os sinais de 

comportamento suicida na população, porém a nossa realidade mostra que esses 

profissionais não estão preparados para atuar com a saúde mental da sua clientela. 

Identificar o perfil de risco e os sinais precoces para o comportamento suicida 

é de fundamental importância para intervenções necessárias na busca de combater 

a ideação suicida que é a primeira etapa para o suicídio. É imprescindível que a 

prevenção do suicídio ocorra por meio do reforço dos fatores ditos protetores e pela 

diminuição dos fatores de risco, tanto no nível individual como no coletivo. Tanto a 

população como os profissionais da área de saúde devem compreender a dimensão 
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do problema e preparar-se para agir através do acolhimento desse jovem na busca 

de combater esse mal que acarreta mais frequentemente a sociedade. 
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6. CONCLUSÃO 

 

Evidenciou-se que adolescentes participantes do estudo apresentavam 

escores de IS, que se associaram às variáveis dos aspectos sociodemográficos, 

saúde geral, comportamental, depressão e satisfação com a vida. Especificamente, 

os índices de IS estiveram associados a Pensou alguma vez em morrer, já foi vítima 

de violência, orientação sexual, sentiu alguma vez vergonha de sua aparência, 

histórico de transtorno mental na família, alguém da família tentou ou cometeu 

suicídio, depressão e satisfação com a vida. Porém só mantiveram-se significativas 

após a regressão ajustada pensou alguma vez em morrer, histórico de transtorno 

mental na família e depressão.  

Deste modo, rejeita-se a hipótese nula e aceitam-se as hipóteses alternativas 

ao se afirmar que há associação entre ideação suicida e aspectos 

sociodemográficos, saúde geral, comportamental, depressão e satisfação com a vida 

nos jovens cursantes no ensino médio na região do Seridó Potiguar, no estado do 

Rio Grande do Norte.  

As elevadas ocorrências de IS, depressão, violência e o risco comum de 

tentativa de suicídio encontradas nesta população estudada alertam para a 

necessidade de aprimorar mais as políticas públicas voltadas para a saúde mental 

que objetivem o controle da IS e de seus agravantes, principalmente na população 

jovem. As opções, na maioria das vezes, dicotômicas dos instrumentos de pesquisa 

podem configurar-se como limitação da pesquisa, visto que restringem as 

possibilidades de relatos e experiências, cujos resultados não os tornam menos 

relevantes e importantes para a compreensão do fenômeno estudado no campo das 

políticas públicas e recomendações de organismos nacionais e internacionais.  

Ressalta-se que os resultados deste estudo são, apropriadamente, 

interpretados dentro das limitações contextuais de pesquisas com delineamento 

transversal, ou seja, os dados foram coletados apenas em um período de tempo, 

dificultando as inferências, portanto, a causalidade pode tomar direcionamentos 

diferentes quando investigadas longitudinalmente.  

Por fim, torna-se importante o conhecimento desses dados bem como dos 

fatores protetivos para o comportamento suicida a fim de podermos, focar em ações 

preventiva para os jovens, na busca de uma qualidade da sua saúde mental. 
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APÊNDICE A 

QUESTIONÁRIO SOCIODEMOGRÁFICO 

 

OBS.: Este questionário consiste em perguntas fechadas e abertas. Leia atentamente cada questão antes 

de respondê-la. Marque apenas um número ou palavra. 

AGRUPAMENTO I – IDADE 

Perguntas Responder em anos completes 

Qual sua idade hoje?  

 

AGRUPAMENTO II – ESCOLARIDADE 

Perguntas Resposta 

Que série está cursando? 1= 1°ano do ensino médio 

2= 2°ano do ensino médio 

3= 3°ano do ensino médio 

 

AGRUPAMENTO III – COR/RAÇA 

Pergunta Resposta 

 

 

Qual a sua cor/raça? 

1= Negro 

2= Pardo 

3= Branco 

4= Amarelo 

5= Vermelho 

 

AGRUPAMENTO IV – EMPREGABILIDADE 

Pergunta Resposta 

Você trabalha? 0= Sim 

1 = Não 

Qual sua profissão? 

 
 

Qual a sua renda mensal?  

 

AGRUPAMENTO V – ASPECTOS DA SAÚDE MENTAL 

Pergunta Resposta 

Já sentiu vergonha de sua aparência? 0= Sim 

1 = Não 

Já procurou ajuda profissional para 

algum tratamento em saúde mental? 
0= Sim 

1 = Não 

Há histórico de transtorno mental na 

sua família? 

Depressão, ansiedade, esquizofrenia, 

bipolaridade, e outras... 

0= Sim 

1 = Não 

Qual? 

Já procurou ajuda profissional para 

algum tratamento psicoterapêutico? 
0= Sim 

1 = Não 

Qual? 
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AGRUPAMENTO VI – DISCRIMINAÇÃO E PRECONCEITO 

Pergunta Resposta 

Já sofreu bulling na escola? 0= Sim 

1 = Não 

 

Como avalia sua relação familiar 

hoje? 

1= Muito boa 

2= Boa 

3= regular 

4= ruim 

5= Muito ruim 

 

AGRUPAMENTO VII – VIOLÊNCIA 

Perguntas Resposta 

Você já foi vítima de 

violência? 
0 = Não 

1 = Sim 

De qual tipo de violência você foi 

vítima? 

Pode marcar mais de uma opção 

0 = Física 

1 = Verbal 

2 = Sexual 

3 = Policial 

4 = Psicológica 

 

 

 

Qual a frequência de 

ocorrência? 

Física: A= últimas 24 horas; B= Semana passada; C= Mês passado; D= 

Últimos seis meses; E= Mais de seis meses 

Verbal: A= últimas 24 horas; B= Semana passada; C= Mês passado; D= 

Últimos seis meses; E= Mais de seis meses 

Sexual: A= últimas 24 horas; B= Semana passada; C= Mês passado; D= 

Últimos seis meses; E= Mais de seis meses 

Psicológica: A= últimas 24 horas; B= Semana passada; C= Mês passado; 

D= Últimos seis meses; E= Mais de seis meses 

Em que local ela ocorreu? 

Pode escolher mais de uma 

Opção 

1= Em casa 

2= Na rua 

3= Na escola 

4= Em serviços de Saúde 

5= Em outros serviços públicos ou privados 

Quem foi o agressor? Não 

especificar nomes, mas, o grau 

de relacionamento: amigos, 

parentes, 

desconhecidos... 

 

 

AGRUPAMENTO VIII – OUTRAS VARIÁVEIS DE INTERESSE SOCIODEMOGRÁFICO, 

SAÚDE GERAL E COMPORTAMENTAL 

Perguntas Respostas 

 

 

Qual seu estado civil? 

1= Solteiro(a) 

2= Casado(a) 

3= Separado(a) 

4= Divorciado(a) 

5= União Estável 
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Qual a sua orientação sexual? 

1= Heterossexual 

2= Homossexual 

3= Bissexual 

4= Assexual 

5= Outros 

Especifique:    

  Sexo Feminino (  ) 

Masculino (  ) 

Qual a sua religião?  

 

Alguém na família já tentou ou 

cometeu suicídio? 
  0 = Não 

1 = Sim 

Algum amigo já tentou 

ou cometeu suicídio? 

0 = Não 

1 = Sim 

Você já pensou alguma vez em morrer? 

 

0 = Não 

1 = Sim 
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ANEXO A 
Escala de Satisfação com a Vida 

  

  

Instruções: Abaixo você encontrará cinco afirmações com as quais pode ou não concordar. Usando 

a escala de resposta a seguir, que vai de 1 a 7, indique o quanto concorda ou discorda com cada 

uma; escreva um número no espaço ao lado da afirmação, segundo sua opinião. Por favor, seja o 

mais sincero possível nas suas respostas. 

  

  

7 = Concordo totalmente 

6 = Concordo 

5 = Concordo ligeiramente 

4 = Nem concordo nem discordo 

3 = Discordo ligeiramente 

2 = Discordo 

1 = Discordo totalmente 

  

  

1._____Na maioria dos aspectos, minha vida é próxima ao meu ideal. 

2._____As condições da minha vida são excelentes. 

3._____Estou satisfeito(a) com minha vida. 

4._____Dentro do possível, tenho conseguido as coisas importantes que quero da vida. 

5._____Se pudesse viver uma segunda vez, não mudaria quase nada na minha vida. 

ANEXO B 

INVENTÁRIO DE DEPRESSÃO DE BECK 
Instruções: Este questionário consiste em 21 grupos de afirmações. Depois de ler cuidadosamente cada 

grupo, faça um círculo em torno do número (0, 1, 2 ou 3) próximo à afirmação, em cada grupo, que 

descreve melhor a maneira que você tem se sentido na última semana, incluindo hoje. Se várias 
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afirmações num grupo parecerem se aplicar igualmente bem, faça um círculo em cada uma. Tome 

cuidado de ler todas as afirmações, em cada grupo, antes de fazer sua escolha. 

 

 

1 

0= Não me sinto triste  
1= Eu me sinto triste 
2= Estou sempre triste e não consigo sair disto 
3= Estou tão triste ou infeliz que não consigo suportar 

 
 

2 

0= Não estou especialmente desanimado quanto ao futuro  
1= Eu me sinto desanimado quanto ao futuro 
2= Acho que nada tenho a esperar 
3= Acho o futuro sem esperanças e tenho a impressão de que as coisas não podem melhorar 

 
 

3 

0= Não me sinto um fracasso 
1= Acho que fracassei mais do que uma pessoa comum 
2= Quando olho pra trás, na minha vida, tudo o que posso ver é um monte de fracassos 
3= Acho que, como pessoa, sou um completo fracasso 

 

4 

0= Tenho tanto prazer em tudo como antes 
1= Não sinto mais prazer nas coisas como antes  
2= Não encontro um prazer real em mais nada  
3= Estou insatisfeito ou aborrecido com tudo 

 
 

5 

0= Não me sinto especialmente culpado 
1= Eu me sinto culpado grande parte do tempo  
2= Eu me sinto culpado na maior parte do tempo  
3= Eu me sinto sempre culpado 

 
6 

0= Não acho que esteja sendo punido 
1= Acho que posso ser punido 
2= Creio que vou ser punido 
3= Acho que estou sendo punido 

 

7 

0= Não me sinto decepcionado comigo mesmo  
1= Estou decepcionado comigo mesmo 
2= Estou enojado de mim  
3= Eu me odeio 

 
8 

0= Não me sinto de qualquer modo pior que os outros 
1= Sou crítico em relação a mim por minhas fraquezas ou erros  
2= Eu me culpo sempre por minhas falhas 
3= Eu me culpo por tudo de mal que acontece 

 
9 

0= Não tenho quaisquer ideias de me matar 
1= Tenho ideias de me matar, mas não as executaria  
2= Gostaria de me matar 
3= Eu me mataria se tivesse oportunidade 

 
 

10 

0= Não choro mais que o habitual 
1= Choro mais agora do que costumava  
2= Agora choro o tempo todo 
3= Costumava ser capaz de chorar, mas agora não consigo, mesmo que o queria 

 
11 

0= Não sou mais irritado agora do que já fui 
1= Fico aborrecido ou irritado mais facilmente do que costumava  
2= Agora, eu me sinto irritado o tempo todo 
3= Não me irrito mais com coisas que costumavam me irritar 



79 
 

 

 
12 

0= Não perdi o interesse pelas outras pessoas 
1= Estou menos interessado pelas outras pessoas do que costumava estar  
2= Perdi a maior parte do meu interesse pelas outras pessoas 
3= Perdi todo o interesse pelas outras pessoas 

 
13 

0= Tomo decisões tão bem quanto antes 
1= Adio as tomadas de decisões mais do que costumava 
2= Tenho mais dificuldades de tomar decisões do que antes  
3= Absolutamente não consigo mais tomar decisões 

 

 
14 

0= Não acho que de qualquer modo pareço pior do que antes  
1= Estou preocupado em estar parecendo velho ou sem atrativo 
2= Acho que há mudanças permanentes na minha aparência, que me fazem parecer sem atrativo 
3= Acredito que pareço feio 

 
15 

0= Posso trabalhar tão bem quanto antes 
1= É preciso algum esforço extra para fazer alguma coisa  
2= Tenho que me esforçar muito para fazer alguma coisa  
3= Não consigo mais fazer qualquer trabalho 

 
 
16 

0= Consigo dormir tão bem como o habitual  
1= Não durmo tão bem como costumava 
2= Acordo 1 a 2 horas mais cedo do que habitualmente e acho difícil voltar a dormir 
3= Acordo várias horas mais cedo do que costumava e não consigo voltar a dormir. 

 

17 

0= Não fico mais cansado do que o habitual 
1= Fico cansado mais facilmente do que costumava  
2= Fico cansado em fazer qualquer coisa 
3= Estou cansado demais para fazer qualquer coisa 

 
18 

0= O meu apetite não está pior do que o habitual  
1= Meu apetite não é tão bom como costumava ser  
2= Meu apetite é muito pior agora 
3= Absolutamente não tenho mais apetite 

 
 

 
19 

0= Não tenho perdido muito peso se é que perdi algum recentemente  
1= Perdi mais do que 2 quilos e meio 
2= Perdi mais do que 5 quilos  
3= Perdi mais do que 7 quilos 

Estou tentando perder peso de propósito, comendo menos: A= Sim   B= Não 

 
 

20 

0= Não estou mais preocupado com a minha saúde do que o habitual 
1= Estou preocupado com problemas físicos, tais como dores, indisposição do estômago ou constipação 
2= Estou muito preocupado com problemas físicos e é difícil pensar em outra coisa 
3= Estou tão preocupado com meus problemas físicos que não consigo pensar em qualquer outra coisa 
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ANEXO C 
INVENTÁRIO DE ANSIEDADE DE BECK (BAI) 

Abaixo está uma lista de sintomas comuns de ansiedade. Por favor, leia cuidadosamente cada item da lista. 
Identifique o quanto você tem sido incomodado por cada sintoma durante a última semana, incluindo hoje, 

colocando um “x” no espaço correspondente, na mesma linha de cada sintoma. 

 

 

Absolutamente  

 

Não 

Levemente 

Não me 

incomodou 

muito 

Moderadamente 

Foi muito 

desagradável, mas 

pude suportar 

Gravemente 

Dificilmente pude 

suportar 

01. Dormência ou formigamento     

02. Sensação de calor     

03. Tremores nas pernas     

04. Incapaz de relaxar     

05. Medo que aconteça o pior     

06. Atordoado ou tonto     

07. Palpitação ou aceleração do coração     

08. Sem equilíbrio     

09. Aterrorizado     

10. Nervoso     

11. Sensação de sufocação     

12. Tremores nas mãos     

13. Trêmulo     

14. Medo de perder o controle     

15. Dificuldade de respirar     

16. Medo de morrer     

17. Assustado     

18. Indigestão ou desconforto no abdômen     
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19. Sensação de desmaio     

20. Rosto afogueado     

21. Suor (não devido ao calor)     
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ANEXO D 
ESCALA DE IDEAÇÃO SUICIDA DE BECK 

Instruções: Este questionário consiste em 21 grupos de afirmações, dividido em dois grupos. Depois de ler 

cuidadosamente cada grupo, faça um círculo em torno do número (0, 1, ou 2) próximo à afirmação, em 

cada grupo, que descreve melhor a maneira que você tem se sentido na última semana, incluindo hoje. 

Tome cuidado de ler todas as afirmações, em cada grupo, antes de fazer sua escolha. 

 

Parte 1 

 
1 

0= Tenho um desejo de viver que é de moderado a forte  
1= Tenho um desejo fraco de viver 
2= Não tenho desejo de viver 

 
2 

0= Não tenho desejo de morrer 
1= Tenho um desejo fraco de morrer 
2= Tenho um desejo de morrer que é de moderado a forte. 

 
3 

0= Minhas razões para viver pesam mais que minhas razões para morrer.  
1= Minhas razões para viver ou morrer são aproximadamente iguais. 
2= Minhas razões para morrer pesam mais que minhas razões para viver. 

 
4 

0= Não tenho desejo de me matar.  
1= Tenho desejo fraco de me matar. 
2= Tenho um desejo de me matar que é de moderado a forte. 

 
 

5 

0= Se estivesse em uma situação de risco de vida, eu tentaria me salvar. 
1= Se estivesse em uma situação de risco de vida, deixaria vida ou morte ao acaso. 
2= Se estivesse em uma situação de risco de vida, não tomaria as medidas necessárias para evitar a 

morte. 

Se você fez um círculo nas afirmações “zero” em ambos os grupos 4 e 5, passe para o grupo 20. Se você 
marcou “1” ou “2”, seja no grupo 4 ou no 5, então abra a página e vá para o grupo 6. 

Parte 2 

 
6 

0= Tenho breves períodos com ideias de me matar que passam rapidamente.  
1= Tenho períodos com ideias de me matar que duram algum tempo. 
2= Tenho longos períodos com ideia de me matar. 

 
7 

0= Raramente ou ocasionalmente penso em me matar.  
1= Tenho ideias frequentes de me matar. 
2= Penso constantemente em me matar. 

 
8 

0= Não aceito a ideia de me matar. 
1= Nem aceito nem rejeito a ideia de me matar.  
2= Aceito a ideia de me matar. 

 
9 

0= Consigo me controlar quanto a cometer suicídio. 
1= Não estou certo se consigo me controlar quanto a cometer suicídio.  
2= Não consigo me controlar quanto a cometer suicídio. 

 
 
 

 
10 

0= Eu não me mataria por causa da minha família, de meus amigos, de minha religião, de um 
possível dano por uma tentativa malsucedida etc. 
1= Eu estou um tanto preocupado a respeito de me matar por causa de minha família, de meus 
amigos, de minha religião, de um possível dano por uma tentativa malsucedida etc. 
2= Eu não estou ou estou pouco preocupado a respeito de me matar por causa de minha família, 
de meus amigos, de minha religião, de um possível dano por uma tentativa malsucedida etc. 

 
 

0= Minhas razões para querer cometer suicídio têm em vista principalmente influenciar os outros, 
como conseguir me vingar das pessoas, torna-las mais felizes, fazê-las prestar atenção em mim, etc. 
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11 

1= Minhas razões para querer cometer suicídio não têm em vista apenas querer influenciar os outros, 
mas também representa uma maneira de solucionar meus problemas. 
2= Minhas razões para querer cometer suicídio se baseiam principalmente numa fuga de meus 
problemas. 

 
 

12 

0= Não tenho planos específicos sobre como me matar. 
1= Tenho considerado maneiras de me matar, mas não elaborei detalhes. 
2= Tenho um plano específico para me matar. 

 

 
13 

0= Não tenho acesso a um método ou oportunidade de me matar. 
1= O método que usaria para cometer suicídio leva tempo e realmente não tenho uma boa 

oportunidade de usá-lo. 
2= Tenho ou espero ter acesso ao método que escolheria para me matar e, também, tenho ou 
teria oportunidade de usá-lo. 

 
14 

0= Não tenho coragem ou a capacidade para cometer suicídio. 
1= Não estou certo se tenho a coragem ou a capacidade para cometer suicídio. 
2= Tenho coragem ou a capacidade para cometer suicídio. 

 
15 

0= Não espero fazer uma tentativa de suicídio. 
1= Não estou certo se farei uma tentativa de suicídio.  
2= Estou certo de que farei uma tentativa de suicídio. 

 
16 

0= Eu não fiz preparativos para cometer suicídio. 
1= Tenho feito alguns preparativos para cometer suicídio. 
2= Meus preparativos para cometer suicídio já estão quase prontos ou completos. 

 
17 

0= Não escrevi um bilhete suicida. 
1= Tenho pensado em escrever um bilhete suicida ou comecei a escrever, mas, não terminei. 
2= Tenho um bilhete suicida pronto. 

 
 

 
18 

0= Não tomei providências em relação ao que acontecerá depois que eu tiver cometido suicídio. 
 1= Tenho pensando em tomar algumas providências em relação ao que acontecerá depois 
que eu tiver cometido suicídio. 
 2= Tomei providências definidas em relação ao que acontecerá depois que eu tiver cometido 
suicídio. 

 
19 

0= Não tenho escondido das pessoas o meu desejo de me matar.  
1= Tenho evitado contar as pessoas sobre a vontade de me matar. 
2= Tenho tentado não revelar, esconder ou mentir sobre a vontade de cometer suicídio. 

 
20 

0= Nunca tentei suicídio.  
1= Tentei suicídio uma vez. 
2= Tentei suicídio uma ou mais vezes. 

Se você tentou suicídio anteriormente, por favor, responda ao grupo 21 de afirmações. 

21 0= Durante a última tentativa de suicídio, meu desejo de morrer era fraco.  
1= Durante a última tentativa de suicídio, meu desejo de morrer era moderado. 
2= Durante a última tentativa de suicídio, meu desejo de morrer era forte. 

Se você fez um círculo nas afirmações “zero” em ambos os grupos 4 e 5, passe para o grupo 20. Se você 
marcou “1” ou “2”, seja no grupo 4 ou no 5, então abra a página e vá para o grupo 6. 

Subtotal da parte 1:      

 

Subtotal da parte 2:    
 
Total geral:   ________________ 
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