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NOTA INTRODUTÓRIA
A adoção de comportamentos protetores da saúde, de preven-
ção da doença e os autocuidados pressupõem uma correta assi-
milação da informação médica pelos cidadãos através de um 
diálogo claro e participado.

Ao criar o concurso Comunicar Saúde, a Ciência Viva pretende 
«apoiar projetos que respondam de forma efetiva e inovadora à 
necessidade de melhorar a comunicação da informação médica 
como forma de promover a literacia em saúde dos cidadãos», 
lia - se na nota de apresentação do concurso Comunicar Saúde.

Sendo o suicídio um problema de Saúde Pública e as estraté-
gias preventivas o grande investimento a fazer, a ARIS da Planí-
cie — Associação para a Promoção da Saúde Mental concorreu e 
foi uma das instituições selecionadas com o projeto Setembro: 
Mês da Prevenção do Suicídio. São parceiros da ARIS neste 
trabalho a Associação Portuguesa de Internos de Psiquiatria, 
a Sociedade Portuguesa de Suicidologia e o Fumaça — Jorna-
lismo independente, progressista e dissidente. A edição dos três 
manuais pedagógicos que agora se apresentam são parte do 
trabalho desse projeto.

O atual, Prevenção do Suicídio — Manual para Profissio‑
nais de Saúde, dirige ‑se especificamente a este público alvo 
e tem o patrocínio institucional e a chancela científica do Pro-
grama Nacional para a Saúde Mental, no âmbito da ação do 
Plano Nacional de Prevenção do Suicídio.

Ana Matos Pires
Presidente da ARIS da Planície — Associação 

para a Promoção da Saúde Mental
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PREÂMBULO
O suicídio é um problema multifacetado, envolvendo fatores 
de risco individuais, familiares, comunitários e sociais. Os seus 
determinantes são de natureza antropológica, psicológica, bio-
lógica e social, e atuam muitas vezes simultaneamente, o que 
implica sempre a necessidade de colaboração ativa entre múlti-
plos agentes para desenhar e implementar estratégias de pre-
venção eficazes.

Este aspeto é particularmente verdadeiro para as popula-
ções mais vulneráveis. Se pensarmos em grupos tão diversos 
como os adolescentes, as pessoas mais velhas, as pessoas com 
perturbações psiquiátricas graves, as pessoas com doenças cró-
nicas (p. ex. neoplasias, dor crónica), a população prisional, os 
profissionais das forças de segurança, os membros das comu-
nidades LGBTI, as pessoas com deficiência intelectual, entre 
outros, é  fácil constatar que não é possível responder a toda 
esta heterogeneidade através de fórmulas únicas, as quais de 
modo algum cobrem as necessidades que estão em causa em 
cada um destes grupos.

Os dispositivos de saúde são fundamentais no planeamento, 
mas por si só são insuficientes na implementação das medi-
das de prevenção. Serviços de atendimento telefónico de linha 
direta, programas de prevenção de suicídio, grupos de apoio, 
entre outros, são respostas igualmente importantes, junta-
mente com a limitação do acesso a meios letais e a continui-
dade de cuidados após a alta hospitalar.

Estas e outras respostas estão descritas em detalhe no Plano 
Nacional de Prevenção do Suicídio (PNPS), que elenca por área 
específica as estratégias mais eficazes para combater este fenó-
meno. O  Programa Nacional para a Saúde Mental/DGS tem 

apoiado a implementação do PNPS, financiado programas de 
prevenção de suicídio com ênfase no meio escolar, e patroci-
nado vários projetos piloto instituídos por entidades não - gover-
namentais nas mais diversas áreas.

Neste contexto, não poderia o Programa Nacional para a 
Saúde Mental/DGS deixar de aplaudir encomiasticamente a pre-
sente iniciativa levada a cabo pela ARIS da Planície no âmbito do 
concurso Comunicar Saúde (Ciência Viva), cuja contribuição se 
foca na área da literacia sobre suicídio, no contexto mais lato da 
saúde mental.

Ao desenvolver materiais para a população geral, os profis-
sionais de saúde e a comunicação social, a ARIS da Planície con-
seguiu incluir no seu projeto os três agentes mais importantes 
na área do suicídio, adequando os conceitos a cada um destes 
grupos, de acordo com as características e especificidades de 
cada um.

Numa área em que os preconceitos, as ideias erróneas, 
a desinformação e o estigma são aspetos tão presentes e nefas-
tos na nossa sociedade, o  Programa Nacional para a Saúde 
Mental/DGS saúda este trabalho da ARIS da Planície e dos seus 
parceiros (Associação Portuguesa de Internos de Psiquiatria, 
a Sociedade Portuguesa de Suicidologia e o Fumaça — Jorna-
lismo independente, progressista e dissidente), com a certeza de 
que se trata de uma contribuição de grande valor na luta contra 
um dos maiores problemas que a Saúde Mental enfrenta, tanto 
em Portugal, como em qualquer outro país.

Miguel Xavier
Diretor do Programa Nacional para a Saúde Mental/DGS
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PARTE I

1 . 
I NTRODUÇÃO
Paulo Barbosa, Sónia Farinha Silva

Suicídio refere -se ao ato intencional levado a cabo pela pessoa 
para pôr termo à própria vida. Cerca de 800 000 pessoas mor-
rem por suicídio todos os anos, o que equivale a um suicídio a 
cada 40 segundos. O suicídio é, por isso, um problema de saúde 
pública global.

É difícil oferecer explicações simples para este comporta-
mento. O  suicídio é um fenómeno multideterminado para o 
qual contribuem fatores biológicos, psicossociais e culturais de 
cada indivíduo. Embora não possamos prevenir todos os suicí-
dios, o suicídio deve ser encarado como prevenível.

Para isso é necessário estar sensibilizado para o problema, 
reconhecendo atempadamente pessoas em risco e intervindo.

São vários os obstáculos que impedem 
a deteção do risco e prevenção do suicídio:

• o estigma em torno do suicídio;
• a dificuldade em pedir ajuda por parte de quem precisa;
• a falta de conhecimento sobre suicídio entre profissionais de 

saúde;
• o facto de ser um fenómeno raro.

O estigma é uma das principais barreiras a derrubar para pre-
venir o suicídio.
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Em algumas culturas, o suicídio é visto como vergonhoso, um 
pecado, sinal de fraqueza, ato egoísta, forma de manipulação 
ou até como um ato de honra. Estes estereótipos e preconceitos 
negativos, difundidos na sociedade, promovem o silêncio e difi-
cultam o pedido de ajuda por parte que quem precisa.

O estigma deve ser combatido através da sensibilização da 
comunidade, disponibilizando informação de qualidade de um 
modo acessível à população, desconstruindo os mitos e trei-
nando todos os profissionais envolvidos na resposta a situações 
de risco.

O papel dos profissionais de saúde é incontornável nesta 
missão, particularmente os que trabalham nos cuidados de 
saúde primários, e que, pela sua relação de proximidade com as 
pessoas, podem ser os primeiros a detetar pessoas em perigo.

O suicídio é um fenómeno raro, mas menos raros são os pen-
samentos suicidas ou as tentativas de suicídio.

Não se justificando um rastreio sistemático do risco em toda 
a população, o  olhar atento dos profissionais é determinante 
para orientar as pessoas que precisam de tratamento, evitando 
um desfecho fatal.

Não obstante, toda a sociedade civil é chamada a prevenir o 
suicídio. Este esforço conjunto deve ser concertado, sob a lide-
rança de peritos em Suicidologia e baseado na melhor evidência 
científica.

Os decisores políticos devem também estar envolvidos no 
desenho de uma estratégia nacional e na sua implementação 
regional e local, que deve ser adaptada às características de 
cada região, quer a nível epidemiológico, quer no que diz res-
peito aos recursos disponíveis e mobilizáveis.

M I T O S  S O B R E  O  S U I C Í D I O

• Se alguém fala sobre suicidar ‑se,  
é pouco provável que o faça.

• Muitas pessoas que morreram por suicídio tinham comuni-
cado, implícita ou explicitamente, os seus sentimentos, pen-
samentos ou planos.

• O suicídio é sempre um ato impulsivo.
• Muitas pessoas tiveram pensamentos de suicídio e planea-

ram o ato antes de se suicidarem.

• O suicídio é uma resposta expectável  
ou natural ao stresse.

• O suicídio é uma resposta anormal ao stresse. Toda a gente 
experiencia stresse ao longo da sua vida, mas nem toda a 
gente faz uma tentativa de suicídio.

• O suicídio é causado pelo stresse.
• As tentativas de suicídio podem acontecer após um aconte-

cimento que provoque grande stresse, mas este aconteci-
mento é habitualmente um gatilho para o comportamento, 
não a causa do suicídio.

• Quem pensa em suicidar ‑se tem sempre  
a intenção de morrer e não aceita ajuda.

• A intensidade dos pensamentos de suicídio é muito variável 
ao longo do período de crise. Muitas pessoas que tentam ou 
morrem por suicídio lutam contra estas ideias de morte.
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• As pessoas que morrem por suicídio são egoístas e fracas.
• Muitas pessoas que morrem de suicídio estavam, na ver-

dade, doentes. A doença pode ou não ter sido diagnosticada 
antes do ato suicida, mas a grande maioria (mais de 9 em 10) 
das pessoas tinham uma doença psiquiátrica.

• Alguém inteligente e bem ‑sucedido  
nunca tentaria o suicídio.

• Tenha em atenção que os pensamentos de suicídio são mui-
tas vezes mantidos em segredo. O suicídio não tem frontei-
ras demográficas, étnicas, culturais ou socioeconómicas.

• Falar sobre suicídio com alguém deprimido  
vai levá ‑lo a tentar o suicídio.

• Muitas pessoas deprimidas que têm pensamentos ou pla-
nos de suicídio sentem -se aliviadas quando lhes é oferecida 
ajuda. Falar sobre suicídio com uma pessoa deprimida não a 
encoraja a suicidar -se.

• Não há nada a fazer para evitar o suicídio.
• Muitas pessoas que tentam o suicídio sofrem de uma doença 

psiquiátrica que responde a um tratamento. O  tratamento 
apropriado da doença reduz significativamente o risco de 
suicídio. Por exemplo, o risco de suicídio associado à depres-
são habitualmente diminui com o tratamento desta.

• Alguém que tenta ou fala sobre suicidar ‑se  
só quer chamar a atenção.

• Em alguns casos, a  tentativa de suicídio é a razão para o 
pedido de ajuda (nomeadamente nos serviços de saúde). Um 
pedido de ajuda desesperado não é o mesmo que uma cha-
mada de atenção.

• O risco diminui após uma tentativa de suicídio.
• As tentativas de suicídio prévias são o mais importante fator 

de risco para a morte por suicídio.
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2 .  
EPIDEMIOLOGIA  
DOS COMPORTAMENTOS 
SU ICIDÁRIOS
Rodrigo Mota Freitas

Pontos‑chave

• Cerca de 800.000 pessoas morrem por suicídio anualmente 
e o número de tentativas de suicídio poderá ser até 30 vezes 
superior;

• A baixa qualidade dos dados sobre mortalidade de suicídio 
dificulta a comparação de dados e a observação das tendên-
cias de mortalidade;

• As taxas de suicídio são mais altas nos países em desenvol-
vimento, particularmente nos países bálticos, na Europa de 
Leste e no Sudoeste Asiático, assim como no Pacífico Oci-
dental;

• Em Portugal, observam-se taxas de suicídio mais elevadas no 
sexo masculino, nas pessoas mais velhas e nas zonas rurais
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Os comportamentos suicidários são causas de morte passíveis 
de prevenção. Para isso é necessário, em primeiro lugar, conhe-
cer a epidemiologia do fenómeno e isso exige o estudo da dis-
tribuição das mortes por suicídio a nível de sexo, idade e outros 
determinantes. Adicionalmente, é  importante saber que estas 
variáveis são dinâmicas.

Os dados mais recentes (2016) da Organização Mundial de 
Saúde (OMS) reportam cerca de 800 000 mortes por suicídio por 
ano, correspondendo a uma taxa de suicídio bruta de 10,6/100 
000 habitantes ou uma morte por suicídio a cada 40 segundos. 
O número de tentativas de suicídio (importante fator de risco de 
morte por suicídio) poderá ser até 30 vezes superior ao número 
de mortes por suicídio.

A comparação entre os dados reportados em meados do 
século XX e os das décadas mais recentes é um processo difí-
cil, não sendo possível estabelecer de forma inequívoca uma 
tendência da evolução das taxas de suicídio a nível mundial no 
último século.

Quando a OMS iniciou os seus registos relativos a mortes por 
suicídio em 1950 apenas 11 países forneciam quaisquer dados.

Para além da discrepância no número de países entre os 
anos 50 e a atualidade, há diferenças na qualidade e regulari-
dade dos dados fornecidos pelos vários estados, sendo que em 
certos casos é necessário recorrer a estimativas (assunto explo-
rado no final deste capítulo).

Adicionalmente, as alterações políticas ocorridas no último 
século, como o surgimento e desaparecimento de países (ex: dis-
solução da URSS) são outro fator que prejudica esta comparação.

Tendo em conta apenas as últimas 3 décadas, verifica ‑se 
uma diminuição na taxa de suicídio mundial, apesar das taxas 
de suicídio se manterem elevadas de forma preocupante em 
regiões como a Europa (em especial Europa de Leste e Báltico), 

Sudoeste Asiático (subcontinente indiano) e Pacífico Ocidental 
(Japão, Coreia do Sul).

Gráfico 1. Evolução da taxa mundial de mortalidade por suicídio padronizada  
por idade (por 100.000 habitantes) no período 1990 -2017.

Fonte: IHME — Institute for Health Metrics and Evaluation

A nível mundial, 4 em cada 5 suicídios (79%) acontecem em 
países em desenvolvimento. É  importante salientar que estes 
países representam 84% da população mundial. Em conjunto, 
a China e a Índia representam cerca de um terço da população 
mundial e uma proporção semelhante das mortes anuais por 
suicídio.

A privação material, o baixo rendimento, o desemprego, o mau 
acesso a equipamentos e serviços, a reduzida disponibilidade de 

27,45

16,17

11,6

0,63

0 5 10 15 20 25 30

70+

50 - 69

15 - 49

5 - 14

Taxa (por 100 000 habitantes)

G
ru

po
 e

tá
ri

o

Taxa bruta de mortalidade por suicídio
a nível mundial por grupo etário (2017)

gráfico 2

gráfico 1

1

6

11

16

21

1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008 2011 2014 2017

Ta
xa

 p
or

 1
00

 0
00

 h
ab

ita
nt

es

Ano

Taxa de mortalidade por suicídio padronizada para a idade 
a nível mundial (1990-2017) 

Masculino Feminino Ambos



19

espaços verdes, a ruralidade, a baixa densidade demográfica e a 
reduzida coesão social são fatores relacionados com o aumento 
da taxa de suicídio.

As crises económicas e as medidas de austeridade praticadas 
no seu contexto, bem como a perda de estatuto socioeconó-
mico, o empobrecimento, o desemprego, os despejos e o endi-
vidamento concomitantes também podem levar a um aumento 
da taxa de suicídio.

Por outro lado, o  suicídio é ilegal em algumas regiões do 
mundo, como nos países árabes e de maioria muçulmana, o que 
contribui para taxas mais baixas. Para além disso, os costumes 
e crenças religiosas poderão atuar como dissuasores do suicí-

dio, já que nestes e noutros países onde a religião tem um papel 
muito importante na sociedade, o suicídio é um ato altamente 
condenável. A prática ritual conjunta, a participação comunitá-
ria em celebrações religiosas e um sentido de pertença a uma 
determinada comunidade religiosa parecem contribuir para 
uma maior coesão social e menor isolamento.

Sexo

A taxa de suicídio nos homens é cerca do dobro comparativa-
mente com as mulheres (13,5 vs. 7,7/100.000 habitantes). Em 
contrapartida, as tentativas de suicídio nas mulheres são entre 

Figura 1. Taxa de mortalidade por suicídio padronizada 

por idade (por 100.000 habitantes) em 2016. 

Fonte: Suicide in the World — Global Health Estimates,  
Organização Mundial de Saúde, 2019

Figura 2. Rácio masculino:feminino da taxa de mortalidade  
por suicídio padronizada por idade em 2016 

Fonte: Suicide in the World — Global Health Estimates,  
Organização Mundial de Saúde, 2019



21

o dobro e o quádruplo das tentativas dos homens. Esta discre-
pância pode ser explicada pelo uso de meios mais letais no sui-
cídio masculino.

Na Europa, a diferença entre sexos nas taxas de suicídio bru-
tas é ainda maior, correspondendo a um rácio masculino:femi-
nino de cerca de 4:1.

Os únicos países em que se registam taxas de suicídio mais 
elevadas no sexo feminino face ao masculino são a China e Ban-
gladesh. A região do Sudeste Asiático apresenta as taxas de sui-
cídio mais elevadas nas mulheres. 

Idade
O suicídio é a segunda causa de morte prematura entre os 15 e 
os 29 anos e a terceira na faixa etária dos 15 aos 44 anos. 

Apesar desta saliência do suicídio como causa de mortalidade 
em idades mais jovens, as pessoas mais velhas têm taxas de 
suicídio superiores quando é feita padronização para a idade. 
No Gráfico 2 são apresentadas taxas brutas de mortalidade, por 
idade, a nível global.

Métodos
Os métodos mais usados no suicídio incluem o enforcamento, 
afogamento, envenenamento, uso de armas de fogo, precipita-
ção para o vazio e outros (mortes nos caminhos de ferro, por 
exemplo).

O método mais comum a nível mundial é o enforcamento, 
sendo que o recurso a armas de fogo (mais frequente em 
homens e em países como EUA e Suíça) e a ingestão de pesti-
cidas (frequente nos países em desenvolvimento) são também 
relevantes a nível de prevalência.
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Gráfico 2. Taxa bruta de mortalidade por 100.000 habitantes  
por grupo etário a nível mundial em 2017 

Fonte: Global Burden of Disease Collaborative NetWork.  
Global Burden of Disease Study, 2017
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Su icíd io em Portuga l

Portugal apresenta das taxas de suicídio mais baixas a nível 
europeu. De acordo com os dados mais recentes disponibili-
zados pela Direção ‑Geral da Saúde, em 2018, a  taxa de mor-
talidade por suicídio em Portugal foi de 9,7 óbitos por 100 mil 
habitantes. Separando por sexo, foi de 15,2/100.000 no sexo 
masculino e 4,8/100.000 no sexo feminino.

Em Portugal, a taxa de suicídio aumenta com a idade, sendo 
que a taxa bruta para o grupo com idade entre os 75 e 84 anos 
é a mais elevada: 24/100.000.

Gráfico 3. Taxa bruta de mortalidade por suicídio (por 100.000 habitantes)  
em Portugal por grupo etário em 2018 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística

Relativamente à distribuição geográfica, as taxas de mortalidade 
por suicídio são mais altas nas regiões do Alentejo, Algarve e 
regiões autónomas da Madeira e Açores e têm valores mais bai-
xos nas regiões Norte, Centro e Lisboa e Vale do Tejo (Gráfico 4).

Gráfico 4. Taxa bruta de mortalidade por suicídio (por 100.000 habitantes)  
em Portugal por região em 2018. 

Fonte: Mortalidade em Portugal, Dashboard da mortalidade dos residentes em Portugal, 
Direção -Geral da Saúde. LVT: Lisboa eVale do Tejo

Tradicionalmente, era aceite uma divisão Norte -Sul quanto 
à mortalidade por suicídio em Portugal, com taxas baixas no 
Norte e elevadas a Sul de Santarém, incluindo a Área Metro-
politana de Lisboa, e especialmente altas no Alentejo. Esta divi-
são assentaria possivelmente em diferenças culturais a nível de 
valores sociais, normas, atitudes e comportamentos. A  região 
Norte apresentaria maior religiosidade, conservadorismo social 
e político, coesão a nível das comunidades e comportamento 
mais gregário por parte dos habitantes.

Um ambiente mais conservador e religioso poderia, adicio-
nalmente, levar a uma maior subnotificação das mortes por 
suicídio.

Dois artigos de 2015 (Loureiro et al., Santana et al.) dão conta 
de uma mudança no paradigma da distribuição geográfica 
dos comportamentos suicidários. De modo geral, nas últimas 
décadas, as taxas de suicídio mantiveram ‑se significativamente gráfico 4 (antiga tabela 1)
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gráfico 4 (antiga tabela 1)
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elevadas no Sul do País. Apesar disso, as taxas de mortalidade 
por suicídio aumentaram em muitas regiões do interior, como 
o Nordeste do país e a região Centro. Em tendência contrária, 
verificou ‑se redução das taxas de suicídio na Área Metropolitana 
do Porto, onde se situam os municípios com as taxas mais bai-
xas a nível nacional. Assim, atualmente, observam -se no nosso 
país taxas de suicídio altas nos municípios rurais e mais baixas 
nos municípios urbanos.

Loureiro et al. analisaram também a evolução espácio -tem-
poral da mortalidade por suicídio em Portugal entre 1980 e 
2015. Os autores identificaram períodos de aumento da morta-
lidade por suicídio — 1980 -1984 e 2006 -2015 — que se poderão 
relacionar com momentos de maior instabilidade financeira, 
coincidindo com crises económicas vividas em Portugal. Esta 
associação entre o aumento da mortalidade por suicídio e difi-
culdades económicas é apoiada pela literatura.

Em contrapartida, no período de 1999 -2002 também se 
regista um aumento da taxa de suicídio, apesar de correspon-
der a um momento de prosperidade em Portugal. Tal poderá 
ser justificado pelo esforço levado a cabo pela Direção ‑Geral da 
Saúde entre 2002 e 2003 no sentido de melhorar o registo do 
suicídio, traduzindo -se num aumento absoluto de óbitos classi-
ficados nesta categoria.

Qualidade dos dados
Em 2016, entre os 183 países membros da OMS, apenas 80 man-
tinham registos considerados adequados para avaliar a taxa de 
suicídio. As taxas de morte por suicídio dos restantes países, 
correspondentes a cerca de dois terços do total de mortes por 
suicídio à escala global, são estimadas por métodos indiretos.
Existe uma subnotificação das mortes por suicídio e a percen-
tagem de casos não reportados (classificados como outra causa 

de morte violenta) rondará 10 ‑20%. A  notificação de mortes 
por suicídio é um processo complexo, com aspetos médicos e 
legais. Entre outros fatores, as normas sociais, crenças culturais 
e religiosas e as leis locais aumentam a subnotificação das mor-
tes por suicídio.

Em Portugal, o processo de certificação de morte tornou ‑se 
totalmente eletrónico em 2014 com a introdução do Sistema de 
Informação de Certificados de Óbito (SICO). No entanto, ainda 
não há estudos que avaliem o impacto desta medida na quali-
dade da notificação dos óbitos por suicídio.
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3.  
FATORES DE R ISCO  
E FATORES PROTETORES
Maria Teresa Vaiadas, Rodrigo Mota Freitas

Pontos‑chave

• 0 conhecimento dos fatores de risco e fatores protetores 
é fulcral para a decisão clínica e avaliação do indivíduo em 
risco;

• A história de tentativa de suicídio prévia é o mais importante 
fator de risco para suicídio;

• A morte por suicídio é mais frequente nos homens e as ten-
tativas de suicídio nas mulheres;

• O risco de suicídio aumenta com a idade, especialmente a 
partir da 7.a década de vida. As diferentes faixas etárias apre-
sentam especificidades na ocorrência de comportamentos 
suicidários;

• Alguns grupos específicos apresentam um risco de suicídio 
elevado, como a população LGBTI, as pessoas em condição 
de sem ‑abrigo, os trabalhadores do sexo, a população prisio-
nal, forças de segurança, profissionais de saúde e os sobrevi-
ventes de suicídio.
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O suicídio é um fenómeno complexo, não podendo ser atribuído 
a uma causa única. Resulta da interação entre vários fatores de 
risco e protetores de natureza biopsicossocial, que se influen-
ciam mutuamente. Este fenómeno é melhor compreendido 
através do Modelo Stresse -Diátese. Este modelo postula que, 
num indivíduo que possua vulnerabilidades que o predispo-
nham a comportamentos suicidários, a presença de um evento 
adverso de vida agudo possa espoletar tais comportamentos.

Figura 3. Modelo Stresse -Diátese. Fatores da esfera suicida:  
incluem existência de ideação, intenção e plano suicida,  

acesso a meios letais e tentativas de suicídio prévias.

Os fatores de risco e protetores para suicídio revestem -se de 
extrema importância na avaliação e decisão clínica, apesar de 
muitos carecerem de sustentação científica adequada. Este capí-
tulo tem como objetivo fazer uma sistematização desses fatores, 
deforma completa e orientada para a prática clínica.

Sexo
A nível global, os homens morrem por suicídio duas vezes mais do 
que as mulheres e quatro vezes mais só na Europa, acentuando -se 

esta razão com o aumento da idade. Já as tentativas de suicídio são 
mais frequentes nas mulheres.

Idade
O risco de suicídio consumado aumenta com o avançar da idade, 
particularmente a partir dos 45 anos nos homens e 55 anos nas 
mulheres. Este risco acentua -se ainda mais nas pessoas mais 
velhas, especialmente a partir da 7.a década de vida. Os adoles-
centes e jovens tendem a apresentar mais tentativas de suicídio, 
e a morte por suicídio nesta população tem vindo a tornar ‑se um 
problema crescente a nível mundial. (Ver secções «Crianças», «Ado-
lescentes» e «Pessoas mais velhas» nas páginas 36 a 39)

Estado civil
Indivíduos solteiros, separados, divorciados ou viúvos apresen-
tam maiores taxas de suicídio, especialmente aqueles sem filhos. 
Dentro deste grupo, são os homens mais velhos e viúvos que 
apresentam taxas de suicídio mais altas.

Situação profissional
O desemprego é um importante fator de risco para o suicídio, 
em todas as faixas etárias, e este risco aumenta com a idade. 
Não só o desemprego pode desencadear problemas familiares e 
sociais, como se encontra associado com depressão e aumento 
do consumo de bebidas alcoólicas, dois importantes fatores de 
risco para comportamentos suicidários.

A situação de reforma é, para alguns, um período de risco 
suicidário aumentado, contribuindo para a perda de rotinas e 
de relações sociais, sentimentos de perda de propósito, autono-
mia e utilidade, conduzindo muitas vezes ao isolamento.
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Educação e nível socioeconómico
Níveis mais baixos de escolaridade e estratos socioeconómicos 
mais desfavorecidos, encontram -se associados a maiores taxas 
de comportamentos suicidários. O insucesso e o abandono esco-
lar estão relacionados com a suicidalidade no grupo dos adoles-
centes. (ver secções «Crianças» e «Adolescentes» nas páginas 36 e 37)

Os comportamentos suicidários tentem a aumentar em perío-
dos de crise económica.

História familiar
A existência de história familiar de suicídio e/ou de tentativas de 
suicídio é um reconhecido fator de risco para os comportamen-
tos suicidários, com peso substancial na avaliação clínica.

Doenças mentais
As doenças mentais são importantes fatores de risco para com-
portamentos suicidários, sendo que cerca de 9/10 dos indiví-
duos que morrem por suicídio apresentam doença psiquiátrica. 
A  identificação destas patologias e o seu correto encaminha-
mento, para que possam ser adequadamente tratadas, são ful-
crais na prevenção do suicídio. (ver capítulo «Doenças Mentais» na 
página 67)

Abuso de álcool e outras substâncias
O consumo de substâncias, e particularmente consumos abu-
sivos de álcool e quadros de dependência alcoólica, são fato-
res de risco de extrema relevância para o suicídio. (ver secção 
«Abuso de álcool e outras substâncias» no capítulo «Doenças mentais» 
na página 73)

Traços de personalidade e estilo cognitivo
Indivíduos com maiores níveis de agressividade, impulsividade, 
explosividade e intolerância à frustração e com um locus de con-
trolo externo1 encontram -se mais predispostos à ocorrência de 
comportamentos suicidários, tal como os indivíduos excessiva-
mente perfeccionistas. Estes são traços a ter em conta na ava-
liação do risco.

Os indivíduos que contemplam o suicídio podem apresentar 
diversas distorções cognitivas, podendo verificar ‑se um estilo 
de pensamento do tipo «eu não presto», «o  mundo lá fora é 
perigoso e hostil», «o futuro não trará nada de bom, será tudo 
mau para sempre», «sinto -me inútil», «sou uma preocupação e 
um fardo», «a vida não tem sentido», «sou fraco, um fracasso», 
«os outros conseguem e eu não consigo», «quase tudo é muito 
mau», «quase nada é minimamente bom», «não há nada a 
fazer», «não existe outra alternativa, não existe outra saída».

Doenças físicas
A presença doença física crónica, terminal e/ou incapacitante é 
um fator de risco muito importante e independente para com-
portamentos suicidários. Os indivíduos que apresentam maior 
risco são os doentes oncológicos (particularmente os com neo-
plasias malignas), hemodialisados, os doentes com SIDA, com 
doenças neurológicas, e os doentes com perda de mobilidade 
e com perturbação das funções sensoriais. A presença de dor 
crónica é de salientar, sendo por si só um importante fator de 
risco para comportamentos suicidários, especialmente se mal 
controlada ou se associada a dificuldades no sono. Doenças que 
provocam desfiguração (como neoplasias da cabeça e pescoço 
ou da mama) também devem ser tidas em conta.

1. Locus de controlo 
é o sistema de crenças 
de um indivíduo sobre 
as causas e fatores 
das suas experiências 
aos quais atribui 
sucesso ou fracasso. 
O locus de controlo 
externo é a crença 
de que os eventos na 
vida das pessoas são 
causados   por forças 
externas e estão 
fora do seu próprio 
controle. Esses fatores 
externos podem 
incluir Deus, outras 
pessoas, natureza etc.
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Tabela 1. Doenças físicas que se encontram mais  
fortemente associadas ao aumento do risco suicidário 

• Doença oncológica, em especial as neoplasias malignas 

• Insuficiência renal crónica em hemodialisados 

• Doenças neurológicas, como a epilepsia (especialmente 
epilepsia do lobo temporal, ainda mais se refratária), 
a esclerose múltipla, a Doença de Huntington, lesões 
cerebrais (ex: AVC, TCE), lesões medulares 

• VIH/SIDA 

• Doença cardíaca (ex: enfarte do miocárdio) 

• Lúpus Eritematoso Sistémico 

• Doença Pulmonar Crónica Obstrutiva (DPOC)

• Doença prostática

• Doenças que condicionem perda de mobilidade

• Doenças que condicionem desfiguração

• Doenças que condicionem perturbação 
das funções sensoriais

Ao adoecer, os indivíduos perdem gradualmente a sua fun-
cionalidade e autonomia, e  podem sentir ‑se «inúteis» e «um 
fardo» para a família e cuidadores, não vendo «uma saída» para 
a situação de fragilidade em que se encontram. Este problema 
reveste -se de particular importância nas pessoas mais velhas.
Doentes crónicos estão frequentemente em contacto com os 
Serviços de Saúde, sendo que cerca de 30% dos indivíduos 
que morrem por suicídio recorrem aos Serviços de Saúde por 
doença física nos 6 meses anteriores à morte, 70% sofrendo 

de doença crónica. Os profissionais de saúde responsáveis 
pelo tratamento destes doentes devem estar sempre atentos à 
presença de sintomatologia depressiva e a qualquer indício de 
comportamentos suicidários.

Experiências adversas precoces
Os indivíduos que experienciaram circunstâncias perinatais 
adversas, bem como negligência, maus -tratos físicos, abuso 
sexual, bullying ou perdas parentais durante o período da infân-
cia e adolescência, apresentam mais risco de ideação suicida 
e comportamentos suicidários, que se estende à idade adulta. 
Ver em «Crianças e Adolescentes» na secção «Populações específicas», no 
Capítulo 3.)

Acontecimentos de vida adversos
A ocorrência de acontecimentos stressores (ex. crises psicosso-
ciais agudas) e de acontecimentos negativos de vida têm sido 
considerados fatores envolvidos na ocorrência de compor-
tamentos suicidários. Nestes incluem -se perdas laborais, de 
estatuto social ou económico, perdas afetivas, como o término 
de um relacionamento ou o falecimento de um familiar (ex. 
cônjuge, filho, etc.) ou de outra pessoa significativa. 

Os profissionais devem estar atentos a datas significativas 
relacionadas com estes acontecimentos, pois são frequente-
mente escolhidas para as tentativas de suicídio.

Suporte social e isolamento
Os indivíduos mais integrados, com mais relações afetivas e 
laços familiares e sociais e, assim, com melhor rede de suporte, 
encontram -se mais protegidos de comportamentos suicidários.
O isolamento social e familiar é considerado um fator de risco 
para comportamentos suicidários. Este problema reveste -se de 
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especial importância quando falamos em populações social-
mente excluídas, como, por exemplo, as minorias étnicas, as 
pessoas em situação de sem ‑abrigo, e as pessoas mais velhas, 
entre outros. Algumas destas populações serão abordadas em 
maior detalhe posteriormente.

Ruralidade
O ambiente rural encontra -se geralmente associado a elevadas 
prevalências de suicídio. Em Portugal, este facto constituiu um 
problema particular, verificando ‑se taxas de suicídio mais eleva-
das em zonas rurais do que em zonas urbanas, sendo as taxas 
de suicídio em regiões como o Alentejo pelo menos duas vezes 
superiores às taxas de suicídio noutras regiões.

Religiosidade e espiritualidade
A religiosidade é considerada um fator protetor de comportamen-
tos suicidários. Não só grande parte das religiões condenam o 
suicídio, o que poderá dissuadir os crentes de considerarem essa 
opção, mas também o sentimento de pertença associado à inte-
gração numa comunidade religiosa parecem proteger o indivíduo, 
reforçando a sua rede de suporte. Ainda assim, há religiões (ex: 
crenças orientais) que veem o  suicídio como forma de renasci-
mento e catarse, e nas quais o suicídio como sacrifício religioso é 
uma prática existente. Verificam ‑se, assim, maiores taxas de sui-
cídio entre indivíduos ateus e protestantes, do que em religiões 
que condenam o suicídio, como a católica, judaica e muçulmana.

Estação do ano
Nos países da Europa do Sul, incluindo Portugal, o suicídio é 
mais frequente na primavera e verão, nomeadamente entre 
maio e julho. Já nos países escandinavos, o suicídio é mais fre-
quente no inverno. A causa deste fenómeno não é clara.

História pessoal de comportamentos suicidários
A existência de comportamentos suicidários prévios é um impor-
tante preditor de suicídio. Especificamente, a  história de pelo 
menos uma tentativa prévia de suicídio é sempre o fator de risco 
mais importante para a morte por suicídio. Este risco parece ser 
maior nos 6 meses subsequentes à tentativa de suicídio.

Desesperança
Falamos de desesperança quando estamos perante um indiví-
duo que sente que «nada há a fazer», que «não há alternativa», 
e que «não existe luz ao fundo do túnel».

A presença de desesperança deve alertar o profissional de 
saúde para a probabilidade de ocorrência de um comporta-
mento suicidário, sendo considerada um preditor mais forte de 
suicídio do que qualquer outro tipo de manifestação depressiva.

Plano estruturado
A existência de um plano de suicídio estruturado (ex. local, 
data, método) é um importantíssimo preditor da ocorrência de 
uma morte por suicídio, e  está associado a uma ideação sui-
cida revestida de maior intencionalidade e a uma expectativa 
de letalidade do método. Deve sempre alertar o profissional 
de saúde para o risco iminente, podendo ser considerado uma 
emergência psiquiátrica.

Acesso a meios letais
O acesso a meios é um importante fator de risco para o sui-
cídio, sendo a restrição do acesso a meios letais uma medida 
eficaz de prevenção de suicídio, protegendo os indivíduos. 
O indivíduo que contempla o suicídio encontra ‑se a maioria das 
vezes ambivalente, e a disponibilidade e o fácil e rápido acesso 
a métodos podem ser um fator determinante na ocorrência de 
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suicídio. A dificuldade e morosidade no acesso aos meios de 
suicídio podem fazer com que o processo suicida se atenue e, 
ultimamente, o indivíduo poderá contemplar outras alternati-
vas e desistir do seu plano. As forças de segurança, portado-
res de armas de fogo e os profissionais de saúde são grupos 
profissionais com acesso a meios especialmente letais. Os 
meios rurais, devido às atividades agrícolas, facilitam também 
o acesso a pesticidas e herbicidas, alguns dos quais de alta 
letalidade.

Exposição a suicídio
Indivíduos que foram expostos, direta ou indiretamente, a um 
suicídio, por exemplo, de um familiar, de um amigo, de um 
colega, de uma figura mediática, ou mesmo de um desconhe-
cido, apresentam risco particular de comportamentos suicidá-
rios. Existem, de facto, surtos de suicídio, determinados pelos 
fenómenos de imitação e contágio, também conhecidos como 
«Efeito Werther».

A comunicação social e os média têm um papel preponde-
rante nestes fenómenos, tendo em conta a forma como repor-
tam o suicídio, existindo normas específicas criadas pela OMS 
que devem ser seguidas nestas circunstâncias.

Acesso a cuidados de saúde
Cerca de 70% dos indivíduos que morrem por suicídio consulta-
ram o seu médico assistente no mês prévio à sua morte. Muitos 
destes indivíduos não expressam diretamente a sua intenção, 
e os profissionais de saúde devem estar sempre atentos à pre-
sença de sintomatologia depressiva ou de qualquer sinal de 
perigo ou de alarme. Por outro lado, as dificuldades no acesso 
aos cuidados de saúde podem impedir que o indivíduo em risco 
de suicídio receba o tratamento adequado para as suas patolo-

gias, quer físicas, quer mentais, e diminuiu a probabilidade de 
um indivíduo em risco de suicídio recorrer aos serviços adequa-
dos, de ser identificado pelos profissionais de saúde e de rece-
ber a intervenção necessária.

Tabela 2. Fatores de risco mais importantes 

• Existência de ideação, intenção e plano de suicídio

• Acesso a meios letais

• Tentativas de suicídio prévias

• Sexo masculino

• Idade >45 anos

• Viúvos, divorciados e solteiros

• Antecedentes de doença psiquiátrica

• Doença psiquiátrica de novo/descompensada 
(depressão, doença bipolar, psicose…)

• Abuso de álcool e/ou substâncias psicoativas

• Desesperança

• Traços disfuncionais de personalidade, 
incluindo impulsividade

• Doença física terminal ou incapacitante

• História familiar de suicídio e/ou doença psiquiátrica

• Perda de suporte social e isolamento

• Perda recente marcante (luto, desemprego, 
perda material ou de estatuto)

• Exposição a suicídio
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Tabela 3. Fatores Protetores mais importantes 

• Ausência de doença mental

• Emprego

• Filhos em casa

• Sentido responsabilidade pela família

• Crenças religiosas, culturais ou morais 
que desencorajam o suicídio

• Satisfação com a vida

• Estratégias de coping

• Capacidade de resolução de problemas

• Bom suporte social

• Boa relação terapêutica

• Acesso aos cuidados de saúde

Fa ixas etár ias e popu lações específicas

Crianças
O suicídio na criança é um fenómeno raro, mas existe. Apesar 
de a morte não ser um conceito plenamente compreendido 
nestas idades, as crianças podem utilizar o suicídio como tenta-
tiva de fuga perante circunstâncias adversas, desvio da atenção 
familiar para certos problemas, tentativa de recuperar o con-
trolo, identificação com uma figura parental deprimida ou que 
faleceu, ou autopunição, por exemplo.

De entre os fatores precipitantes mais comuns para os com-
portamentos suicidários nas crianças encontram -se os proble-
mas disciplinares e os conflitos familiares, ou outra situação que 

despolete na criança sentimentos de culpa ou vergonha. Neste 
grupo etário, existe também um curto espaço de tempo entre 
um evento stressor e o comportamento suicidário.

Como fatores de risco mais importantes podemos assi-
nalar: as perturbações do humor (p. ex: depressão) ou qua-
dros mistos de sintomas emocionais e alterações da conduta, 
a imaturidade cognitiva e impulsividade, a existência de com-
portamentos suicidários prévios como ideação suicida e ten-
tativas de suicídio (preditores também de comportamentos 
suicidários na idade adulta), história familiar de suicídio, psi-
copatologia nos pais ou cuidadores (p. ex: perturbações do 
humor, da personalidade, abuso de substâncias e comporta-
mentos violentos), suicídio de um familiar próximo (imitação), 
um ambiente familiar disfuncional com pobreza, baixa coesão 
familiar, separação parental, negligência e abuso sexual e/
ou físico, e  experiências negativas na escola como dificulda-
des académicas, conflitos com os pares e bullying. No entanto, 
o suicídio nas crianças ocorre em indivíduos com menos fato-
res de risco e menos patologia psiquiátrica diagnosticável 
quando comparados com os adultos.

Adolescentes
A adolescência é o período transicional de crescimento e desen-
volvimento que ocorre entre a infância e a idade adulta. É um 
período crítico, de aprendizagem, crescimento e descobrimento, 
mas também de grande vulnerabilidade psicológica. A depres-
são é uma das maiores causas de doença e incapacidade entre 
os adolescentes, tendo consequências importantes na saúde e 
qualidade de vida também na idade adulta, e o suicídio é um 
problema crescente nesta população, sendo a terceira principal 
causa de morte em adolescentes com idades compreendidas 
entre os 15 e os 19 anos.
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As taxas de suicídio e de tentativas de suicídio nos adolescen-
tes aumentam com a idade. Os rapazes morrem mais por suicí-
dio, e as raparigas apresentam mais ideação suicida e tentativas 
de suicídio. Como principais fatores de risco para os comporta-
mentos suicidários nos adolescentes, encontramos: as perturba-
ções do humor (ex: depressão e doença bipolar), as perturbações 
de ansiedade (especialmente comórbidas com a depressão), as 
perturbações do comportamento (especialmente nos rapazes), 
perturbações do comportamento alimentar, as perturbações 
de personalidade estado -limite e antissocial, abuso de álcool ou 
outras substâncias; doenças médicas como a epilepsia, a diabe-
tes mellitus tipo 1 e doenças associadas a perda de funcionali-
dade. História prévia de tentativas de suicídio, ideação suicida 
e comportamentos autolesivos (fortes preditores), traços como 
impulsividade, agressividade, locus de controlo externo, perfec-
cionismo, problemas de autoestima, de autoconfiança e confusão 
identitária, estrutura familiar disfuncional, rígida e conflituosa, 
doença psiquiátrica nos pais ou cuidadores (p. ex: depres-
são e abuso de substâncias), separação parental, negligência e 
abuso sexual e/ou físico (risco acrescido se abuso sexual intra-
familiar continuado), e  experiências negativas na escola como 
dificuldades académicas, isolamento, dificuldades relacionais 
com os pares, com conflitos e bullying, e a ocorrência de even-
tos adversos de vida (p. ex: perdas e mortes, ruturas afetivas, 
envolvimento com as autoridades, desemprego na família, etc.).

Nesta faixa etária, as doenças psicóticas contribuem pouco 
para as taxas de suicídio. É  importante realçar que a depres-
são no adolescente pode apresentar -se de maneira diferente 
do adulto, sendo menos óbvio o humor deprimido, o que pode 
atrasar o diagnóstico. São mais evidentes a irritabilidade, insta-
bilidade, alterações do comportamento, isolamento da família 
e afastamento dos pares. Os amigos e colegas são os que pri-

meiro reparam que algo está errado, e é essencial envolver a 
família e cuidadores no tratamento.

No entanto, uma parte dos jovens que morre por suicídio não 
apresenta doença mental. O fenómeno de contágio é de espe-
cial importância na adolescência, ocorrendo principalmente nas 
escolas, sendo que ter um amigo ou colega que tenha tentado 
suicidar -se aumenta o risco de suicídio tanto nos rapazes como 
nas raparigas.

Pessoas mais velhas
A população de pessoas mais velhas é de maiores dimensões e 
encontra -se em crescimento, ao contrário do que acontece com 
a população jovem, particularmente em países desenvolvidos. 
Apesar de o suicídio em adolescentes e jovens ser um problema 
crescente a nível não só nacional, mas mundial, são os indiví-
duos pertencentes à faixa etária das pessoas mais velhas que 
apresentam as mais elevadas taxas de suicídio. O risco suicidá-
rio é particularmente elevado a partir dos 75 anos, e em homens 
viúvos reformados. As pessoas mais velhas tendem também a 
escolher métodos de maior letalidade.

Existem diversos fatores associados ao risco suicidário tão 
elevado nesta faixa etária. É uma altura de muitos eventos adver-
sos de vida, como a reforma, perda de posição social, perda da 
rede social e relações afetivas, viuvez e perda progressiva de 
familiares e amigos, doença física, incapacidade, perda de auto-
nomia, institucionalização em lar, e o afastamento progressivo 
da família. As pessoas mais velhas são, assim, um grupo vulne-
rável, em condições de isolamento e exclusão social. Este pro-
blema torna -se ainda mais evidente em meios rurais, onde a má 
acessibilidade dificulta, em acréscimo, o  acesso aos cuidados 
de saúde e, para muitos que vivem geograficamente isolados, 
o contacto com as instituições e com a comunidade.
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2. Coming out:  
o ato de assumir 

perante os outros a 
identidade sexual

A depressão é o diagnóstico psiquiátrico mais frequente nas 
pessoas mais velhas, e encontra ‑se associado ao risco aumentado 
de comportamentos suicidários nesta população, apresentando 
geralmente maior gravidade que em indivíduos mais jovens. Os 
sentimentos de desesperança, de inutilidade, e de ser «um fardo», 
são caraterísticos. As síndromes demenciais e a doença cerebro-
vascular também se encontram associados a risco aumentado de 
comportamentos suicidários nos mais velhos.

População LGBTI 
(Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis,  
Transexuais, Transgénero e Intersexuais)

A população LGBTI (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transe-
xuais, Transgénero e Intersexuais) apresenta risco aumentado 
de comportamentos suicidários quando em comparação com 
a população geral. Os indivíduos desta população encontram-
-se em situação de discriminação, opressão, vitimização e exclu-
são social, sendo alvo de violência verbal, física, e  de grande 
estigma, principalmente a população transexual e transgénero, 
que se encontra numa situação social especialmente desprote-
gida. O período do coming out2 especialmente se em idade pre-
coce, pode apresentar maior risco. A não aceitação da família, 
a perda de relações, a ocorrência de situações de sexo forçado, 
e  a associação com depressão e consumo de álcool e outras 
substâncias são fatores que contribuem para o aumento do 
risco suicidário nesta população.

Pessoas em situação de sem ‑abrigo
Os sem -abrigo constituem um grupo marginalizado e particu-
larmente desprotegido que sobrevive em situação de exclusão 
social. Esta população apresenta risco importante de comporta-
mentos suicidários. A precariedade das condições de vida, com 

desemprego e ausência de rendimento, a exposição constante 
à adversidade, a escassa rede de suporte, a associação a doença 
mental, comorbidade física e a abuso e dependência de álcool e 
outras substâncias são fatores que se encontram associados ao 
risco suicidário nesta população.

População prisional
Os indivíduos que vivem em encarceramento encontram -se 
expostos a um ambiente altamente controlado e restritivo, em  
situação de convívio constante forçado (ou de isolamento 
extremo), privados da sua liberdade e com as suas relações con-
dicionadas, constantemente expostos a diversos microstresso-
res. A exposição a estas condições pode ser devastadora, com 
consequências diversas para o indivíduo.

Apesar de uma relativa restrição de acesso a meios, este 
ambiente é por si só gerador de auto e heteroagressividade. Os 
reclusos apresentam, assim, especial vulnerabilidade a compor-
tamentos suicidários.

Esta população é maioritariamente constituída por indiví-
duos com baixo nível socioeconómico e educacional, social-
mente excluídos, desempregados, com história frequente de 
maus tratos, abuso e negligência na infância.

Muitos reclusos apresentam também história de abuso e 
dependência de álcool e outras substâncias, comportamentos 
suicidários quando em liberdade, alta prevalência de comorbili-
dade psiquiátrica, traços impulsivos, agressivos, e fracos meca-
nismos de coping. O  processo de luto de um suicídio de um 
indivíduo preso pode ser extremamente complexo, afetando 
não só as pessoas que lhe são próximas, mas todo o sistema 
prisional.
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Profissionais de saúde
Os profissionais de saúde encontram ‑se em maior risco de 
comportamentos suicidários, não só pelo fácil acesso e conhe-
cimento de meios de alta letalidade, mas por ser uma profissão 
de risco, com elevado nível de stresse ocupacional e aconteci-
mentos adversos frequentes. A  associação com depressão e 
burnout contribui para o risco. Os profissionais de saúde têm 
também maior probabilidade de se tornarem sobreviventes do 
suicídio de um doente.

Forças de segurança
Os indivíduos das forças militares e de segurança encontram-
-se em maior risco de comportamentos suicidários, não só pelo 
fácil acesso a meios letais (p. ex: posse de arma de fogo), mas 
por ser uma profissão de risco, com elevado nível de stresse 
ocupacional e exposição a muitos eventos stressores, situações 
hostis e violentas, e a ambientes conflituosos e problemáticos. 
Muitos destes profissionais apresentam dificuldades em lidar 
com estas circunstâncias, sendo estas particularmente relevan-
tes no primeiro ano de serviço. A existência de problemas fami-
liares e a associação com depressão e consumo de álcool ou 
outras substâncias contribuem para o risco.

Trabalhadores do sexo
Os trabalhadores do sexo, principalmente as mulheres prosti-
tutas de rua, são um grupo marginalizado e desprotegido, em 
situação de exclusão social. Este grupo apresenta risco aumen-
tado de comportamentos suicidários. Entre os fatores associa-
dos ao risco suicidário em prostitutas de rua temos o baixo nível  
académico e socioeconómico e, em todas as classes de traba-
lhadoras do sexo, podemos identificar com fatores de risco: 
abuso e dependência de álcool e outras substâncias, elevada 

prevalência de doença mental, maus tratos, abuso e negligên-
cia na infância, exposição frequente a violência física e sexual 
por parte de parceiros, urgência económica constante, e o baixo 
suporte social.

Sobreviventes
O conceito de sobrevivente de um suicídio diz respeito a qual-
quer indivíduo que experiencia um elevado sofrimento psico-
lógico, físico ou social, após a exposição direta ou indireta a 
um suicídio de um conhecido, ou mesmo de um desconhecido, 
durante um período considerável após o ocorrido.

Os sobreviventes de um suicídio apresentam risco acrescido 
de comportamentos suicidários. Estão propensos ao desenvol-
vimento de psicopatologia (p. ex: depressão, ansiedade, per-
turbação de stresse pós -traumático, abuso de álcool e outras 
substâncias). Encontram -se também mais suscetíveis ao fenó-
meno de contágio (Ver secção «Exposição a suicídio» na página 36). 

O processo de luto por suicídio pode ser complexo, revestido 
de sentimentos de responsabilização, culpa por não ter sido 
capaz de evitar a morte, ou até alívio, vergonha e raiva.

As medidas de pósvenção combinam a prevenção e inter-
venção com objetivo de reduzir as consequências negativas da 
exposição ao suicídio, tanto a nível individual como comunitário 
(ex: intervenção em crise, iniciativas de sensibilização na comu-
nidade, psicoeducação e intervenções psicoterapêuticas). Estas 
medidas são essenciais para fornecer o apoio necessário aos 
sobreviventes, facilitando a resolução do processo de luto, dimi-
nuindo o risco de contágio e minimizando o risco da ocorrência 
de psicopatologia e de comportamentos suicidários nos sobre-
viventes.
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4.  
AVALIAÇÃO DO  
R ISCO DE SU ICÍDIO  
E ENCAMINHAMENTO
Paulo Barbosa 

Pontos‑chave

• A avaliação do risco de suicídio é subjetiva, intuitiva e de-
pende da experiência do avaliador;

• É frequente existir uma consulta médica nas semanas que 
antecedem uma morte por suicídio;

• Os profissionais de saúde devem reconhecer os sinais de 
alarme e estar preparados para a necessidade de avaliar o 
risco de suicídio de um utente a qualquer altura;

• A avaliação do risco de suicídio culmina com a tomada 
de decisão sobre o encaminhamento e o tratamento do 
doente.

Avaliar corretamente o risco é essencial para sustentar a deci-
são do clínico na escolha do tratamento e do acompanhamento, 
ou para eventual encaminhamento para o serviço de urgência. 
É importante ter em conta que o objetivo da avaliação do risco 
de suicídio não é uma simples quantificação da probabilidade 
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de o indivíduo tentar o suicídio, mas sim delinear a melhor 
estratégia para prevenir que a tentativa aconteça.

Esta avaliação é realizada com base no julgamento do pro-
fissional de saúde e sustenta ‑se no conhecimento dos fatores 
de risco gerais de suicídio, através do seu reconhecimento e 
enquadramento na pessoa e na sua circunstância.

No entanto, é  uma decisão altamente subjetiva, intuitiva e 
dependente da experiência do avaliador. Uma boa articulação 
com os serviços especializados, nomeadamente através de con-
sultoria e oportunidades de formação, pode ajudar os profissio-
nais a tomar decisões mais informadas.

A maioria das pessoas não refere espontaneamente os seus 
pensamentos ou planos de suicídio, podendo manifestar sinais 
e sintomas inespecíficos como astenia, perda de peso, insónia, 
cefaleias persistentes ou problemas gástricos sem causa orgâ-
nica aparente.

Durante uma crise, o indivíduo tem a perceção distorcida de 
que o suicídio é a única solução para acabar com o seu sofri-
mento, pelo que não é um contrassenso que peça ajuda, mesmo 
que subtilmente. É, aliás, frequente existir uma consulta médica 
nas semanas que antecedem uma morte por suicídio. A  con-
sulta pode permitir um pedido de ajuda e deve ser vista como 
uma oportunidade para intervir.

Os profissionais de saúde devem estar preparados para a 
necessidade de avaliar o risco de suicídio de um utente a qual-
quer altura.

A avaliação do risco de suicídio  
deve ser realizada nos indivíduos que: 
• Expressam ideação suicida ou desesperança;
• Fizeram uma tentativa de suicídio;

• Apresentam lesões autoinfligidas (comportamentos autole-
sivos)

• Têm doenças físicas que ameaçam a vida particularmente 
nos casos em há desfiguração, incapacidade ou queixas álgi-
cas associadas, juntamente com sintomas psiquiátricos.

• Têm doença psiquiátrica (casos em que a avaliação do risco 
de suicídio deve ser realizada periodicamente)

Tabela 4. Sinais de alarme para suicídio 

• Discurso «suicida» com mensagens 
implícitas ou explícitas; 

• Mudanças súbitas de comportamento (impulsividade, 
comportamentos de risco, isolamento social);

• Alterações do sono ou do apetite;

• Acontecimentos de vida recentes experienciados 
como humilhantes (ex. desemprego recente, 
perda económica ou de estatuto social);

• Dificuldades de concentração;

• Perda de interesse pelas atividades habituais 
(trabalho, escola, atividades sociais, desporto, etc.);

• Sentimentos persistentes de culpa;

• Autocriticismo e desesperança;

• Abuso de álcool e outras substâncias;

• Doação de bens pessoais significativos.

A entrevista clínica é uma oportunidade para a pessoa exprimir 
as suas queixas, sentimentos e preocupações. É  possível que 
esta partilhe problemas que mantinha em segredo e que atra-
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vés do diálogo possa ajudá ‑la a refletir e a perspetivar o que 
está a acontecer. 

Nestas situações é importante que:
• Ouça;
• Fale abertamente sobre suicídio, sempre que implícito ou 

suspeitado;
• Mostre interesse e vontade de ajudar;
• Não julgue;
• Seja empático, não simpático;
• Identifique e valorize os fatores protetores;
• Não tome decisões pela pessoa;
• Expresse a sua preocupação sobre a segurança da pessoa;
• Proponha e discuta as alternativas disponíveis;
• Ajude a pessoa a decidir, envolvendo -a na tomada de decisão.

Uma pergunta aberta e não invasiva, isenta de juízos de valor, 
dá ao indivíduo espaço para desenvolver a sua narrativa e para 
descrever espontaneamente as suas queixas. Perguntar «O que 
aconteceu nestes últimos dias?» pode ser uma boa forma de 
iniciar a conversa.

A ideação suicida
A ideação suicida refere -se aos pensamentos, fantasias, rumina-
ções e preocupação sobre morte, provocar lesões em si próprio 
e morrer de suicídio. Quanto maior a magnitude e a persistên-
cia de pensamentos suicidas, maior é o risco de suicídio.

Explorar a ideação suicida do indivíduo vai fornecer -lhe infor-
mações de grande importância para a estratificação do risco. No 
decorrer da avaliação, quando for oportuno, não tenha receio 
de perguntar diretamente sobre pensamentos de morte. Per-
guntar sobre suicídio não leva a ideação suicida, nem precipita 

o comportamento suicidário. Pelo contrário, estas perguntas 
tendem a aliviar a tensão emocional e a levar a pessoa a falar 
abertamente sobre os seus pensamentos de suicídio.

Pergunte, por exemplo, «Tem tido pensamentos sobre a morte 
ou sobre fazer mal a si próprio?». No caso de uma resposta afir-
mativa, continue a explorar toda a informação que possa ajudar 
a avaliar o risco de o doente passar ao ato.

A intenção e o plano suicidas

Tabela 5. Exemplos de perguntas a utilizar na exploração da intenção  
e plano suicidas. Em doentes com sintomas psicóticos, considere  

a possibilidade de existirem alucinações auditivo -verbais imperativas 

• «Pensou num plano para o fazer?»

• «Tem tendência para ser impulsivo 
ou para agir sem pensar?»

• «Quão forte é a sua intenção de o fazer?»

• «Consegue resistir ao impulso de o fazer?»

• «Ouve vozes que lhe dizem para se magoar ou matar?»

A intenção suicida traduz o comprometimento e a expectativa 
do indivíduo em morrer de suicídio. Doentes com um maior nível 
de intenção suicida, que especificam e descrevem mais detalha-
damente os seus planos (particularmente através de métodos 
mais violentos e irreversíveis), carecem de especial atenção.

Investigue se a pessoa escolheu um método para o suicídio 
e a disponibilidade deste. Mesmo que o método escolhido seja 
objetivamente pouco letal, as convicções do doente quanto à 
sua perigosidade podem significar um risco acrescido.
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Adicionalmente, procure saber se a pessoa encetou atos pre-
paratórios, como cartas de despedida para entes queridos, tes-
tamentos, dádivas em vida ou resolução de assuntos pendentes.

História de comportamentos suicidários
A história pessoal de comportamentos suicidários é o mais impor-
tante preditor de morte por suicídio. Apure a existência tentativas 
de suicídio e comportamentos autolesivos prévios. Caracterize o 
timing, a intenção, o método e as consequências desses compor-
tamentos, o contexto em que ocorreram, se houve consumo de 
álcool e outras substâncias associado. É também essencial explo-
rar história familiar de suicídio ou comportamentos suicidários.

Se verificar que o indivíduo fez uma tentativa de suicídio recente 
e requer tratamento médico -cirúrgico imediato, encaminhe -o 
prontamente para o serviço de urgência. A avaliação do risco 
deverá ser realizada posteriormente por Psiquiatria, antes da 
alta clínica.

Dando continuidade à entrevista clínica, recolha outras infor-
mações pertinentes relacionadas com aspetos clínicos e psicos-
sociais do doente.

1. Questione sobre fatores de stresse, nomeadamente rela-
cionados com o estado de saúde, finanças, casamento, famí-
lia, relações interpessoais, trabalho e aspetos legais. Vivências 
de perda devem merecer especial atenção.

2. Avalie sintomas e sinais de doença psiquiátrica como inquie-
tação ou agitação, lentificação psicomotora, humor deprimido, 
ansiedade e ataques de pânico, sentimentos de culpa, humi-
lhação ou fracasso, anedonia e isolamento social, alterações do 
apetite e do padrão de sono. Tenha especial atenção a doen-
tes com sintomas psicóticos (sobretudo alucinações auditivo-
-verbais imperativas) ou que expressam grande desesperança, 
desespero e pessimismo em relação ao futuro.

3. Avalie o padrão de consumo de álcool e outras substân‑
cias. Estados de intoxicação alcoólica e o efeito de substân-
cias psicotrópicas podem aumentar a impulsividade e o risco 
de passagem ao ato suicida.

4. Apure os antecedentes psiquiátricos. Há história pessoal 
de perturbações do humor (depressão, perturbação bipo-
lar), alcoolismo e/ou abuso de substâncias, fases iniciais de 
demência e estados confusionais em pessoas mais velhas? 
Verifique a existência de acompanhamento regular especia-
lizado e avalie a adesão ao tratamento (farmacológico e/ou 
psicoterapêutico).

5. Avalie outros problemas médico ‑cirúrgicos. Houve agra-
vamento de doenças crónicas, tratamentos médico - cirúrgi-
cos recentes, diminuição da autonomia do doente para as 
atividades habituais?

Tabela 6. Características do ato que se associam a maior intenção suicida 

• Ato planeado;

• Em local isolado e/ou sem possibilidade 
de descoberta rápida;

• Com tomada de precauções para evitar a descoberta;

• Recurso a um método mais violento e irreversível;

• Expectativa de letalidade do método usado;

• Mensagem de despedida; 

• Sem procura de ajuda após o comportamento.
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Índices para a avaliação do risco
Na tentativa de sistematizar a avaliação do risco de suicídio 
foram desenvolvidas várias ferramentas de avaliação psicomé-
trica para apoiar os clínicos nesta tarefa.

Uma das escalas mais conhecidas é a escala SAD PERSONS 
que consiste numa mnemónica dos principais fatores de risco 
de suicídio. Desenvolvida originalmente em 1983 por Patterson, 
Dohn, Bird et al., esta escala foi alvo de revisões e é amplamente 
utilizada em países anglo -saxónicos em contextos de investiga-
ção, educação e na prática clínica. Se, por um lado, a escala SAD 
PERSONS apresenta uma boa sensibilidade, por outro apresenta 
limitações na estratificação do risco dos doentes e no apoio à 
decisão clínica, pelo que deve ser utilizada com precaução. Este 
instrumento é, no entanto, bastante útil para sistematizar os 
principais fatores de risco de suicídio.

Figura 4. Escala modificada SAD PERSONS

O Índice de Risco de Suicídio (IRIS) foi desenvolvido em 2014 
por Veiga et al. no âmbito da Consulta de Prevenção do Suicídio 
do Serviço de Psiquiatria do Centro Hospitalar Universitário de 

Figura 5. Índice de Risco de Suicídio
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Coimbra e tem em conta as contingências e características da 
população nacional. Encontra -se disponível para utilização em 
contexto clínico, de formação e investigação ou outras. Os auto-
res sublinham a necessidade de uma avaliação clínica especiali-
zada na orientação da pessoa em risco.

Encaminhar o doente
A avaliação do risco de suicídio culmina com a tomada de 
decisão sobre o encaminhamento e o tratamento do doente, 
garantindo a sua segurança e a resposta às necessidades iden-
tificadas. Demonstre a sua preocupação e apresente as opções 
que considera mais adequada. Esta pode consistir no encami-
nhamento imediato para o serviço de urgência, por um pedido 
de consulta de Psiquiatria ou pela marcação de consultas mais 
frequentes para reavaliação, de acordo com o risco observado.

Figura 6. Orientações sobre o encaminhamento do indivíduo em risco  
de suicídio. Estas recomendações devem ser seguidas com precaução  

pelo clínico, tendo em conta o risco presumido e os recursos disponíveis.

Risco iminente de suicídio: encaminhar a pessoa  
em risco para o Serviço de Urgência
No momento da tomada de decisão sobre o encaminhamento, 
deve ter -se em especial atenção aos indivíduos com uma grande 
probabilidade de passar ao ato suicida. Estas situações de risco 
iminente de suicídio podem ser consideradas emergências 
psiquiátricas e requerem uma observação por Psiquiatria no 
Serviço de Urgência, com vista à avaliação da necessidade de 
internamento para proteção e estabilização psicopatológica da 
pessoa em risco. Não deixe o doente sozinho durante a avalia-
ção e garanta o seu acompanhamento ao Serviço de Urgência.

Tabela 7. Características e circunstâncias do indivíduo  
que aumentam a probabilidade de passagem ao ato 

• Acesso a meios letais de suicídio (p. ex. armas de fogo); 

• Existência de um plano estruturado 
(«Se acontecer… faço…»); 

• Sintomatologia psicótica (em particular 
alucinações imperativas); 

• Uso abusivo de álcool e substâncias 
psicoativas a impulsividade;

• Exposição a suicídio ou tentativas de suicídio;

• Resistência à dor;

• Perda do medo da morte;

• Descrição de imagens mentais intensas 
sobre morrer ou estar morto; 

• Tentativas de suicídio prévias.



59

Estes indivíduos manifestam intenção suicida com plano estru-
turado, com doença psiquiátrica de novo ou agravada (episódio 
depressivo, episódio maníaco, psicose, recaída no consumo de 
álcool e outras substâncias), dificuldade no controlo dos impul-
sos (incluindo aqueles sob o efeito de álcool e/ou substâncias psi-
cotrópicas), para além de terem acesso a meios letais. Os fatores 
protetores são pouco preponderantes nestas situações.

Risco moderado de suicídio:  
referenciar para consulta de Psiquiatria
Nos casos de pessoas com ideação suicida em que se apu-
ram alguns fatores protetores e não se verifica um risco de 
passagem imediata ao ato pode não ser necessário o enca-
minhamento para a Urgência de Psiquiatria. Pode optar por 
referenciar para uma consulta (potencialmente urgente) no 
Serviço Local de Saúde Mental para avaliação e tratamento da 
doença psiquiátrica. Casos relacionados com o abuso de álcool 
e/ou de substâncias podem beneficiar de avaliação e acom-
panhamento especializado por uma Equipa de Tratamento do 
Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas 
Dependências (SICAD).

Não subvalorize o risco. Se não houver indicação de encami-
nhamento para uma urgência psiquiátrica, tome medidas para 
garantir a segurança da pessoa até à próxima consulta de rea-
valiação. Confie na sua avaliação, mas não ofereça o que não 
estiver ao seu alcance.

• Considere desde logo iniciar terapêutica farmacológica 
para controlo de sintomas como ansiedade e insónia e trata-
mento da depressão. (ver capítulos «Suicídio e Doenças Mentais» 
na pag. 67 e «Abordagens Terapêuticas» na pag. 75)

• Aumente a frequência das consultas nos dias/semanas 
seguintes para reavaliação do risco. Tenha em atenção as 
limitações da sua agenda quando se disponibiliza para aju-
dar. Visitas domiciliárias e chamadas telefónicas de segui-
mento podem ajudar a manter um acompanhamento mais 
próximo.

• Garanta a restrição do acesso a meios letais. Reveja a 
medicação do doente, identifique os fármacos que têm um 
maior risco de sobredosagem. Algumas pessoas têm acesso 
a meios potencialmente letais devido à sua ocupação, como 
forças de segurança e caçadores desportivos (armas de fogo), 
pesticidas (agricultores), medicação de uso hospitalar (médi-
cos, enfermeiros, médicos veterinários).

• Envolva a família e a restante rede de suporte informal 
do doente. Para além de poderem fornecer informação cola-
teral, as pessoas em que o indivíduo em risco confia podem 
ajudá -lo nesta fase. Podem ser aliadas na garantia de um 
acompanhamento próximo, identificando situações de risco, 
apoiando a gestão da medicação e na restrição do acesso aos 
meios letais.

• Elabore um plano de segurança em conjunto com o indiví-
duo. (ver capítulo «Plano de Segurança» na página 59)

• Considere a possibilidade de encaminhamento para o 
Serviço de Urgência em qualquer altura, porque o risco de 
suicídio é dinâmico. Nunca exclua esta opção ao longo da 
avaliação inicial ou em qualquer reavaliação.
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Risco ligeiro a curto prazo e indivíduos  
com risco crónico: reavaliar
Nem sempre a avaliação do risco do suicídio vai confrontar o 
profissional de saúde com situações que carecem de uma res-
posta urgente. Pensamentos sobre morte podem não ter um 
significado patológico e podem relacionar ‑se com valores cultu-
rais e religiosos.

No entanto, a avaliação sistemática do risco de suicídio pode 
levar um indivíduo a revelar que tem ou teve ideias de morte. 
A existência de vários fatores protetores, a ausência de intenção 
suicida e de fatores de risco para a passagem ao ato podem 
tranquilizar o profissional, mas este é um problema a ser sina-
lizado e reavaliado em consultas subsequentes. Deve avaliar -se 
a existência de depressão e ansiedade e instituir -se um plano 
terapêutico adequado. Se a ideação suicida se tornar mais 
intensa, frequente ou persistente, deve considerar -se o encami-
nhamento para uma consulta de Psiquiatria.
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5.  
PLANO DE SEGURANÇA
Sónia Farinha Silva, Paulo Barbosa 

Pontos‑chave

• O Plano de Segurança é uma ferramenta de intervenção clí-
nica breve que pode servir de apoio ao indivíduo durante 
uma crise suicidária.

• Deve ser elaborada em conjunto pelo profissional de saúde 
e o indivíduo.

• Qualquer indivíduo que seja identificado com risco de suicí-
dio deve ter um plano de segurança.

O Plano de Segurança é uma forma de intervenção clínica breve, 
subsequente à avaliação do risco de suicídio. Qualquer indivíduo 
que seja identificado com risco de suicídio deve ter um plano 
de segurança. Este consiste numa lista elaborada pelo indivíduo 
em risco de suicídio e que prioriza as estratégias de coping e 
fontes de apoio que podem ser usadas por ele em momentos 
de crise suicidária.

O Plano de Segurança não é um contrato de não -suicídio, para 
o qual não existe evidência científica, não sendo recomendado 
o seu uso.

http://rihuc.huc.min-saude.pt/handle/10400.4/1861
http://rihuc.huc.min-saude.pt/handle/10400.4/1861
https://www.mirecc.va.gov/visn19/trm/docs/RM_MIRECC_SuicideRisk_Table.pdf
https://www.mirecc.va.gov/visn19/trm/docs/RM_MIRECC_SuicideRisk_Table.pdf


63

De forma a aumentar o uso do Plano de Segurança, este deve ser:

• Acessível
• Personalizado
• Partilhado com outras pessoas que sejam significativas 
• Atualizado regularmente 
• Aproveitado o uso das novas tecnologias.

Na construção do Plano é fundamental que haja um espírito 
colaborativo entre o indivíduo e o profissional de forma a 
aumentar a eficácia desta estratégia. O profissional deve ser 
empático, ouvir e envolver o indivíduo neste processo.

Tabela 8. Formas de aumentar a colaboração  
na elaboração do Plano de Segurança 

• Sentar lado -a -lado

• Usar um formulário em papel

• Ser o próprio indivíduo a preencher o 
formulário, com as suas palavras

• Dar instruções breves e claras

A construção do Plano de Segurança é simples, 
envolvendo 6 passos:

1. Reconhecer sinais de alarme;
2. Identificar estratégias internas de coping;
3. Identificar contactos que possam ajudar a desviar a atenção 

em momentos de crise;

Figura 5. Índice de Risco de Suicídio
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4. Identificar amigos e/ou familiares a quem possam pedir ajuda;
5. Identificar profissionais e outros contactos institucionais para 

pedir ajuda;
6. Tornar o ambiente seguro.

I N S T R U Ç Õ E S  D E  P R E E N C H I M E N T O
D O  P L A N O  D E  S E G U R A N Ç A

1. RECONHECER SINAIS DE ALARME

O B J E T I V O
• Identificar os sinais de alarme para ideação suicida/compor-

tamento suicidário (e auxiliar).

C O M O
• Pedir ao indivíduo para listar exemplos pessoais, nas suas pró-

prias palavras, de pensamentos, emoções, comportamentos  
e sensações físicas de quando está em crise.

P E R G U N T A R
• Como vai saber que é altura de utilizar o Plano de Segurança?
• Quais são os seus «alertas vermelhos»’?

2. IDENTIFICAR ESTRATÉGIAS INTERNAS DE COPING

O B J E T I V O
• Tirar a mente do indivíduo dos problemas para evitar a esca-

lada de pensamentos suicidas.

C O M O
• Listar atividades que o indivíduo pode fazer sem ter de con-

tactar outras pessoas, p. ex.: tomar um banho quente, ouvir 
música relaxante, interagir com o animal de estimação;

• Encorajar o indivíduo a construir uma memória de coping.

P E R G U N T A R
• 0 que pode fazer por si próprio para se impedir de agir sobre 

pensamentos ou impulsos suicidas?
• Qual a possibilidade de conseguir fazer isso durante uma situa-

ção de crise?

3. IDENTIFICAR CONTACTOS QUE POSSAM AJUDAR A 
 DESVIAR A ATENÇÃO EM MOMENTOS DE CRISE
 Instrua o indivíduo a usar o passo 3 se o passo 2 não resolveu a crise ou 

não diminuiu o risco.

O B J E T I V O
• Interagir com pessoas e ambientes sociais que distraiam a 

pessoa de pensamentos mais negativos

C O M O
• Listar pessoas ou locais seguros que oferecem distrações

• Importante incluir números de telefone e múltiplas opções
• Evitar incluir relações conflituosas
• Incluir exemplos de lugares: parques, cafés, sítios favori-

tos, etc.

P E R G U N T A R
• Quem é que o ajuda a sentir -se melhor?
• Quais são as situações sociais que o ajudam a desviar a aten-

ção dos seus problemas?
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4. IDENTIFICAR AMIGOS E/OU FAMILIARES 
 A QUEM POSSAM PEDIR AJUDA
	 Instrua o indivíduo a usar o passo 4 se o passo 3 não resolveu a crise ou 

não diminuiu o risco.

O B J E T I V O
• Dizer a um membro da família ou amigo que o indivíduo está 

em crise e precisa de apoio.

C O M O
• Listar nomes e números de telefone de pessoas que dão 

suporte:
• Podem ser as mesmas pessoas do passo 3, mas com outro 

propósito;
• Incluir múltiplas opções e organizar a lista por ordem de 

prioridade;
• Se possível, partilhar o Plano de Segurança com os ele-

mentos da família e amigos.

P E R G U N T A R
• Entre a sua família ou amigos, com quem acha que poderia 

entrar em contato para obter ajuda durante uma crise?
• Quem o apoia e com quem pode conversar quando está mais 

stressado?

5. IDENTIFICAR CONTACTOS QUE POSSAM AJUDAR 
 A DESVIAR A ATENÇÃO EM MOMENTOS DE CRISE

Instrua o indivíduo a usar o passo 5 se o passo 4 não resolveu a crise 
ou não diminuiu o risco.

O B J E T I V O
• Listar profissionais/serviços para contactar se as etapas ante-

riores não resolverem a crise.

C O M O
• Listar o nome, número de telefone e localização de:

• Profissional de saúde (médico de família, enfermeiro, psi-
quiatra, psicólogo…);

• Serviço de urgência de psiquiatria; 
• Linha SNS24(808 24 24 24);
• Número nacional de emergência médica (112); 
• Outros contactos.

P E R G U N T A R
• Quem são os profissionais de saúde que devemos identificar no 

seu plano de segurança?

6. TORNAR O AMBIENTE SEGURO

O B J E T I V O
• Eliminar ou limitar o acesso a meios letais;
• Aumentar lembretes de razões para viver.

C O M O
• Aconselhamento de restrição de meios:

• Perguntar sempre por acesso a armas de fogo;
• Averiguar acesso a outros meios (p. ex. discutir com o indi-

víduo como é guardada a medicação e quem a gere;
• Considerar o uso de álcool e/ou outras substâncias como 

um canal para meios letais.
• Lembretes de razões para viver podem incluir fotografias de 

pessoas significativas, citações inspiradoras, etc.

P E R G U N T A R
• Quais os meios a que tem acesso e é provável que use para fazer 

uma tentativa de suicídio?
• Como podemos desenvolver um plano para limitar seu acesso a 

esses meios?
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 AINDA SOBRE A RESTRIÇÃO DE ACESSO  
AOS MEIOS LETAIS:

• Para métodos com baixa letalidade, os médicos podem soli-
citar que os indivíduos removam ou limitem seu acesso a 
esses métodos. 

• Restringir o acesso do indivíduo a um método altamente 
letal, como uma arma de fogo, deve ser feito por uma pessoa 
responsável e designada — geralmente um membro da famí-
lia, amigo próximo ou a polícia.
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PARTE I I

6 . 
SU ICÍDIO  
E DOENÇAS MENTAIS 
Maria Teresa Valadas

Pontos‑chave

• A maioria dos indivíduos que morrem por suicídio tinham 
depressão; 

• Nos doentes com depressão, a presença de desesperança, pes-
simismo, impulsividade aumentam particularmente o risco; 

• O risco de suicídio é mais elevado nas fases iniciais das doen-
ças mentais (depressão, doença bipolar, esquizofrenia) e no 
período após um internamento; 

• O abuso de substâncias e, em particular, o abuso de álcool, 
são fatores de risco de extrema importância para o suicídio. 

As doenças mentais são importantes fatores de risco para 
comportamentos suicidários, sendo que cerca de 9/10 dos 
indivíduos que morrem por suicídio apresentam doença 
psiquiátrica.

A comorbilidade entre uma ou mais patologias aumenta 
consideravelmente o risco. Neste capítulo, serão brevemente 
descritos os sintomas das doenças psiquiátricas mais associa-

http://suicidesafetyplan.com/uploads/SAFETY_PLAN_form_8.21.12.pdf
http://suicidesafetyplan.com/uploads/SAFETY_PLAN_form_8.21.12.pdf
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das aos comportamentos suicidários, e serão discutidas as par-
ticularidades da sua associação com os mesmos.

A depressão, a doença bipolar, a esquizofrenia e as pertur-
bações de personalidade são as doenças mentais que mais fre-
quentemente se associam a comportamentos suicidários, sendo 
que as perturbações de ansiedade parecem ser doenças cada 
vez mais relevantes para a sua ocorrência. O abuso de substân-
cias, apesar de ser descrito posteriormente, é um dos fatores 
com maior contributo para o aumento do risco de suicídio.

Depressão
A depressão é uma das doenças mentais mais prevalentes no 
mundo, sendo uma das principais causas de incapacidade. Repre-
senta mais que um sentimento de tristeza, sendo uma síndrome 
constituída pelos seguintes sintomas:
• Humor deprimido;
• Anedonia — perda de prazer e/ou interesse nas atividades 

habituais; 
• Lentificação psicomotora: 

• Fadiga, falta de energia e/ou lentificação motora; 
• Lentificação do pensamento, problemas de memória, difi-

culdades de atenção e/ou de concentração. 
• Agitação psicomotora (mais raramente); 
• Diminuição da auto ‑estima e auto ‑confiança; 
• Ideias de culpa e auto ‑depreciativas; 
• Pessimismo, nomeadamente em relação ao futuro; 
• Insónia (ou hipersónia); 
• Diminuição (ou aumento) do apetite, podendo conduzir a 

alterações significativas do peso; 
• Diminuição da líbido; 
• Pensamentos de morte e ideação suicida ou autolesiva; 
• Sintomas psicóticos, como alucinações ou delírios. 

Mais de metade dos indivíduos que morrem por suicídio 
encontram -se deprimidos. Como destacado acima, os pensa-
mentos passivos de morte e a ideação suicida ou autolesiva cons-
tituem possíveis sintomas de uma perturbação depressiva. Em 
indivíduos com depressão, a presença de desesperança, pessi-
mismo e impulsividade, e as fases mais precoces de evolução da 
doença aumentam particularmente o risco de comportamentos 
suicidários. 

Doença bipolar
A doença bipolar é uma doença mental que se caracteriza pela 
oscilação entre depressão e mania (ou hipomania — sintomas 
maníacos menos intensos). As pessoas com doença bipolar 
podem também apresentar estados mistos, quadro em que 
estão presentes simultaneamente sintomas depressivos e 
maníacos. Os sintomas de um quadro depressivo encontram -se 
descritos na secção «Depressão». Já os quadros (hipo)maníacos 
caraterizam -se por:
• Humor elacionado — sensação intensa de bem -estar, alegria 

excessiva, euforia e/ou irritabilidade marcada;
• Aumento da energia;
• Aumento da atividade e dos projetos;
• Aceleração do pensamento;
• Discurso acelerado e difícil de interromper;
• Diminuição da necessidade de sono;
• Agitação psicomotora;
• Aumento da libido;
• Gastos de dinheiro excessivos;
• Desinibição comportamental/social/sexual;
• Comportamentos de risco.



73

Os doentes que se encontram em maior risco de suicídio são 
aqueles com início de doença em idade precoce, os que se 
encontram nas fases iniciais da doença, aqueles que apresen-
tam doença que segue um curso de agravamento progressivo, 
e aqueles que se encontram em fases depressivas e em estados 
mistos.

Esquizofrenia
A esquizofrenia é uma síndrome que se carateriza pela presença 
de sintomas positivos, sintomas negativos, alterações dos afe-
tos (afetos desadequados às circunstâncias; embotamento afe-
tivo), desorganização (do pensamento e/ou do comportamento) 
e disfunção cognitiva.

• Sintomas positivos:
• Delírios — crenças não compatíveis com a realidade, não 

abaláveis pela evidência ou argumentação lógica;
• Alucinações, geralmente auditivas, sob a forma de vozes, 

que podem apenas falar, conversar entre elas, comentar 
o comportamento do doente ou dar ordens ao mesmo.

• Sintomas negativos: 
• Isolamento social; 
• Anedonia; 
• Perda de iniciativa; 
• Apatia;
• Desleixo no autocuidado;
• Pensamento pobre, com poucas ideias espontâneas;
• Discurso em pouca quantidade ou vazio de conteúdo;
• Embotamento afetivo — diminuição da intensidade da 

expressão dos afetos e emoções.

Na esquizofrenia, o  risco de suicídio é especialmente elevado 
nas fases iniciais da doença, nos períodos após internamento 
psiquiátrico, num indivíduo com sintomatologia positiva e/ou 
menos sintomatologia negativa, quando existe crítica para a 
doença, na presença de desesperança, quando existe conco-
mitantemente sintomatologia depressiva e quando existe uma 
fraca adesão à terapêutica.

Perturbações de personalidade
O diagnóstico de perturbação da personalidade é feito quando 
um indivíduo apresenta um conjunto de traços desadaptativos 
da personalidade que condicionam perturbação significativa na 
sua vida ou de terceiros, provocando sofrimento e dificuldades 
no relacionamento com o outro.

Várias perturbações da personalidade estão associadas ao 
aumento do risco de comportamentos suicidários, especial-
mente quando em comorbilidade com outro tipo de psicopato-
logia.

A perturbação da personalidade estado -limite, ou borderline, 
é a mais fortemente associada e as suas características incluem:
• Impulsividade;
• Explosividade;
• Dificuldades no auto ‑controlo;
• Pouca capacidade de planeamento;
• Instabilidade emocional;
• Sentimento crónico de vazio;
• Idealização do outro, seguida de desidealização;
• Relações intensas e instáveis;
• Esforços excessivos para evitar abandono;
• Problemas de identidade e auto -imagem; 
• Dificuldade em estabelecer objetivos ;
• Frequentes pensamentos de morte e ideação suicida;
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• Ameaça/ocorrência de tentativas de suicídio e outros com-
portamentos autolesivos.

A seguir à perturbação da personalidade borderline, é  a per-
turbação de personalidade antissocial que apresenta maior 
risco de comportamentos suicidários. Destacam -se também as 
perturbações de personalidade esquizotípica, evitante e depen-
dente, não devendo ser esquecidas as perturbações de perso-
nalidade histriónica, narcísica eanancástica.

Perturbações de ansiedade
A ansiedade é uma resposta emocional complexa que, em cir-
cunstâncias normais, nos prepara para responder ao perigo. No 
entanto, quando ocorre de forma demasiado intensa, frequente 
e sem um fator desencadeante adequado, pode ter um impacto 
significativo no funcionamento do indivíduo e na sua qualidade 
de vida, constituindo assim uma doença psiquiátrica.

As perturbações de ansiedade são um grupo relativamente 
heterogéneo de doenças, com diversos sintomas em comum, 
que incluem:
• Preocupação excessiva e/ou antecipatória;
• Hipervigilância;
• Nervosismo, irritabilidade, temor, medo;
• Irrequietude ou agitação psicomotora;
• Sintomas vegetativos: palpitações, desconforto torácico, 

sensação de dispneia, aperto na garganta, hiperventilação, 
desconforto gastrointestinal e/ou diarreia, hipersudorese, 
tremor, sensação de cabeça vazia/oca, tonturas;

• Dificuldades de atenção e concentração;
• Anorexia/hiperfagia;
• Insónia;
• Evitamento de estímulos ansiogénicos;

• Dificuldade em permanecer em ambientes de onde a fuga 
seja difícil;

• Pânico — sintomas vegetativos acompanhados de sensação 
de morte iminente, perda de controlo, medo de «enlouque-
cer».

De facto, 75% das pessoas com comportamentos suicidários 
que têm diagnóstico de outra doença mental sofrem também 
de perturbações de ansiedade, sendo as últimas um fator de 
risco independente. As perturbações de ansiedade são, assim, 
fatores de risco particularmente importantes para comporta-
mentos suicidários, consideradas por alguns fatores de risco 
tão importantes como a depressão.

Abuso de álcool e outras substâncias
O consumo de substâncias, em particular, consumos abusivos 
de álcool e quadros de dependência alcoólica, são fatores de 
risco de extrema relevância para o suicídio. Isto torna -se espe-
cialmente evidente se considerarmos a elevada associação não 
só à depressão, mas às mais diversas doenças psiquiátricas.

O consumo de múltiplas substâncias acresce ao risco de 
comportamento suicidário. Para além disso, o uso de álcool e de 
outras substâncias associa -se a desinibição, diminuição do juízo 
crítico, impulsividade e outros traços desadaptativos de perso-
nalidade, a comorbilidades físicas, e a deterioração da rede de 
suporte, com geração de condições sociais e ambientes familia-
res adversos.

Não é necessária a existência de uma perturbação do uso 
de substâncias para que o risco suicidário esteja aumentado, 
podendo o abuso destas numa situação específica, pelas razões 
acimas descritas, contribuir fortemente para a ocorrência de 
comportamentos suicidários.
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Outras doenças mentais
Outras doenças mentais, classificadas separadamente das ante-
riormente descritas, encontram -se também associadas a um 
maior risco de suicídio. Destas, destacam -se a Perturbação de 
Stresse Pós -Traumático, que aumenta o risco quer de forma 
independente, quer em comorbilidade com outras doenças, 
a  Perturbação Obsessivo ‑Compulsiva, cujo contributo para o 
risco de suicídio se crê ser mediado, pelo menos em parte, pela 
ocorrência de depressão, e as Perturbações do Comportamento 
Alimentar.

Referências 
Bachmann S. Epidemiology of Suicide and 

the Psychiatric Perspective. Int J Environ 
Res Public Health. 2018 Jul 6;15(7):1425.

Borges G, Bagge CL, Cherpitel CJ, Conner 
KR, Orozco R, Rossow I. A meta‑
-analysis of acute use of alcohol and 
the risk of suicide attempt. Psychol 
Med. 2017 Apr 1;47(5):949—57

Braz Saraiva C, Bessa -Peixoto A, Sampaio D. 
Suicídio e comportamentos autolesivos — 
dos conceitos à prática clínica. Lidel. 2014

Carmel A, Ries R, West II, Bumgardner K, 
Roy -Byrne P. Suicide risk and associated 
demographic and clinical correlates 
among primary care patients with 
recent drug use. Am J Drug Alcohol 
Abuse. 2016 May 3;42(3):351—7

Miller JN, Black DW. Bipolar Disorder and 
Suicide: a Review. Current Psychiatry 
Reports. Springer; 2020;22:1—10.

Norström T, Rossow I. Alcohol 
Consumption as a Risk Factor for 
Suicidal Behavior: A Systematic Review 
of Associations at the Individual and 
at the Population Level. Archives of 
Suicide Research. 2016; 20:489 -506.

Schneider B. Substance use disorders 
and risk for completed suicide. Arch 
Suicide Res. 2009 Oct;13(4):303—16.

Steele IH, Thrower N, Noroian P, Saleh 
FM. Understanding Suicide Across the 
Lifespan: A United States Perspective 
of Suicide Risk Factors, Assessment 
&amp; Management. J Forensic 
Sci. 2018 Jan 1;63(1):162—71.

Turecki G, Brent DA, Gunnell D, O’Connor 
RC, Oquendo MA, Pirkis J, et al. Suicide 
and suicide risk. Nature Reviews 
Disease Primers. 2019; 5:1 -22..

7.  
ABORDAGENS
TERAPÊUTICAS
Sónia Farinha Silva

Pontos‑chave

• O tratamento da depressão com antidepressivos é uma 
estratégia pragmática e eficaz na prevenção do suicídio;

• Os Inibidores Seletivos da Recaptação de Serotonina são os 
fármacos de primeira linha no tratamento da depressão;

• Os doentes que não respondem ao tratamento, assim como 
aqueles com psicose (incluindo esquizofrenia) e doença bipo-
lar devem ser referenciados à consulta de Psiquiatria para 
avaliação;

• As intervenções psicoterapêuticas são aplicadas em regime 
ambulatório por profissionais treinados e, sempre que possí-
vel, em conjunto com o tratamento psicofarmacológico;

• A terapia breve de suporte pode ser uma opção a aplicar pelo 
profissional em situações de crise.
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7.1 — Ps icofarmacolog ia

Antidepress ivos
O suicídio está quase sempre associado à presença de doença psi-
quiátrica, particularmente depressão (página 72). A  maioria das 
pessoas que morrem por suicídio contactaram serviços de saúde 
pouco tempo antes da sua morte. O diagnóstico e tratamento da 
depressão é uma estratégia -chave na prevenção do suicídio e a 
utilização de antidepressivos é uma opção eficaz e pragmática.

No tratamento farmacológico com antidepressivos são con-
sideradas três fases: aguda, de continuação e de manutenção.

Fase aguda
A fase aguda corresponde aos primeiros momentos do trata-
mento, quando a sintomatologia depressiva é mais exuberante. 
Nesta fase o objetivo é pôr fim ao sofrimento emocional e ao 
prejuízo funcional.

Antes da prescrição de qualquer antidepressivo. deve ter -se em 
conta alguns fatores:
• A história prévia de utilização de antidepressivos e qual a res-

posta a um determinado fármaco no passado perante um 
quadro eventual clínico semelhante e os efeitos adversos 
sentidos na altura, deforma a considerar a sua reutilização.

• A perceção que o doente tem de um determinado antide-
pressivo em relação à sua eficácia e/ou aos seus efeitos deve 
ser tida em conta.

• A desmistificação de pré ‑conceitos que possam existir em 
relação a este tipo de fármacos, nomeadamente a ideia de 
que provocam aumento de peso, sonolência excessiva e 
«dependência».

• Ponderar o impacto relativo dos efeitos adversos conhecidos 
do fármaco.

• Ponderar o impacto das comorbilidades médicas, o possível 
agravamento de uma patologia de base e as interações far-
macocinéticas com outra medicação concomitante.

• Outras razões, como o custo do fármaco e disponibilidade de 
medicamento genérico, experiência prévia do prescritor, etc.

• Perguntar pela toma de produtos naturais: alguns produtos, 
como o hipericão (vulgo ‘erva ‑de ‑São ‑João’), podem ter inte-
rações importantes com psicofármacos, podendo ainda pro-
vocar síndromes serotoninérgicas.

No momento da prescrição de antidepressivos existem outros 
fatores a ter em conta:
• Os antidepressivos deverão ser iniciados em dose reduzida 

e aumentados gradualmente ao longo dos primeiros dias de 
tratamento.

• Esta titulação inicial tem como objetivo reduzir os eventuais 
efeitos adversos desta medicação.

• Sempre que possível deverá ser preferida a toma única, para 
favorecer a adesão terapêutica.

• Será importante informar o doente que inicia antidepressi-
vos dos potenciais efeitos secundários que possam vir a sur-
gir e também do tempo de latência de 2 -4 semanas existente 
antes do início do efeito terapêutico.

• Advertir o doente para os principais efeitos adversos que 
podem surgir.

• Enumerar quais os principais efeitos adversos, nomeada-
mente os sintomas gastrointestinais, como as náuseas, vómi-
tos, diarreia.

• Chamar a atenção para o facto de a maioria destes efeitos 
surgirem no início do tratamento, mesmo antes do início 



81

do efeito terapêutico, tendendo a reverter com o tempo, 
reforçando a importância da toma continuada da medica-
ção para favorecer adesão terapêutica.

• Dever -se -á garantir que o doente compreendeu a informa-
ção transmitida e todas as indicações dadas; se possível jun-
tar um esquema terapêutico.

• Em casos de maior fragilidade do indivíduo, poderá ser reco-
mendável o envolvimento de um cuidador no processo tera-
pêutico.

A depressão pode ter patologia concomitante, como a ansiedade 
e a insónia, que pode justificar a utilização de outros fármacos 
para controlo sintomático (nomeadamente benzodiazepinas).

Escolha do antidepressivo
Os antidepressivos de primeira linha para o tratamento de um 
episódio depressivo são os Inibidores Seletivos da Recaptação 
da Serotonina (ISRS).

A eficácia dos antidepressivos tem sido considerada, de uma 
forma global, semelhante, residindo as principais diferenças 
nos efeitos adversos. A evidência científica demonstra a eficá-
cia dos antidepressivos no tratamento de formas moderadas a 
graves de depressão. Foi também demonstrado o efeito prote-
tor do uso de antidepressivos, especialmente ISRS e Inibidores 
Seletivos da Recaptação de Serotonina e Noradrenalina (ISRN), 
tanto na fase aguda como a longo termo, para a redução do 
risco de tentativas de suicídio e mortes por suicídio na maioria 
dos indivíduos que sofrem de depressão, exceto nos casos de 
depressão devido a doença bipolar.

Tabela 10. Resumo dos principais antidepressivos  
e as suas principais características. 

Antidepressivo Dose Classe farmacológica Principais efeitos adversos

Escitalopram 10 -20 mg

Inibidores Seletivos 
da Recaptação da 
Serotonina (ISRS)

Cefaleias, sintomas 
gastrointestinais (náuseas, 
vómitos, diarreia), 
disfunção sexual

Citalopram 10 -40 mg

Fluoxetina 20 -60 mg

Paroxetina 10 -40 mg

Sertralina 50 -200 mg

Fluvoxamina 50 -300 mg

Venlafaxina 37,5 -225 mg Inibidores Seletivos da 
Recaptação de Serotonina 
e Noradrenalina (ISRN)

Náuseas, vómitos, 
disfunção sexual, 
ativação adrenérgica 
(p. ex. taquicardia, 
hipertensão arterial)Duloxetina 60 mg

Trazodona 100 -450 mg
Antagonista e inibidor da 
recaptação da serotonina

Sedação, hipotensão 
ortostática

Mirtazapina 15 -45 mg
Noradrenérgicos e 
específicos da serotonina

Sedação, aumento do 
apetite, efeitos metabólicos

Clomipramina 25 -150 mg

Antidepressivos Tricíclicos

Efeitos cardiovasculares 
(hipotensão, taquicardia, 
prolongamento do 
intervalo QT), aumento do 
apetite, aumento de peso, 
sedação. Maior potencial 
de toxicidade em overdose

Amitriptilina 25 -150 mg

Bupropiom 150 -300 mg
Inibidores da recaptação 
da noradrenalina e/
ou dopamina

Insónia, ansiedade.
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Fase de continuação
A reavaliação do doente deve ser efetuada em 3 -4 semanas após 
o início da terapêutica antidepressiva ou mais precocemente (1 
 -2 semanas) nos casos em que seja apurada ideação suicida, 
quando o doente tenha menos de 30 anos, bem como no caso 
de agravamento do quadro. Nesta fase, podem ‑se verificar as 
seguintes dificuldades:

• No caso de ausência de melhoria, considere aumentar a 
dose do fármaco até à dose máxima eficaz. Se já estiver com 
a dose máxima do fármaco durante cerca de 4 semanas e 
se mantiver sem resposta, opte pelo encaminhamento para 
consulta de Psiquiatria.

• No caso de má adesão à terapêutica, deverá tentar perce-
ber junto do doente a razão da má adesão; de acordo com 
as razões averiguadas, deverá tentar adaptar o esquema 
terapêutico de forma a favorecer da melhor forma possível 
a adesão.

• No caso de surgimento de efeitos adversos reduza a dose, 
sobretudo se o fármaco tiver sido bem tolerado na titulação 
inicial; caso os efeitos se mantenham ou tiverem surgido 
numa fase precoce do tratamento, deverá ser equacionada 
a substituição por outro antidepressivo com perfil mais ade-
quado ao indivíduo e ao seu perfil de sintomas.

• O recurso a fármacos potenciadores dos antidepressivos não 
deve preceder a avaliação por um psiquiatra.

Fase de manutenção
Após a remissão da sintomatologia aguda inicial, o objetivo prin-
cipal será impedir uma recaída. Durante a fase de manutenção 
mantenha a dose inicialmente necessária para a remissão da 
sintomatologia na fase aguda.

Está indicado continuar a toma do antidepressivo durante 
cerca de seis a nove meses a partir da remissão dos sintomas 
no caso de um primeiro episódio depressivo. Em doentes com 
história de dois ou mais episódios, a continuação do tratamento 
deverá ser de, no mínimo, dois anos.

Nesta altura é importante transmitir algumas informações 
relevantes ao doente:
• Refira que há um aumento da probabilidade de recaída em 

caso de interrupção precoce do tratamento — cerca de 50% 
dos doentes que param subitamente a medicação voltam a 
apresentar sintomas depressivos em três a seis meses e o 
risco de recorrência aumenta a cada novo episódio depres-
sivo.

• Reforce que os antidepressivos não provocam «dependên-
cia», tal como lhes é muitas vezes erradamente atribuído.

• Informe que os antidepressivos não perdem a sua eficácia ao 
longo do tempo nem causam novos efeitos adversos a longo 
prazo.

Perante uma recaída (novo agravamento sintomático), rea-
valie o doente e procure identificar novos precipitantes. Deve 
considerar a possibilidade de o doente não estar a cumprir o 
esquema terapêutico. Caso isto não se verifique, considere:
• Aumentar a dose do antidepressivo;
• Substituir o antidepressivo;
• Encaminhar à consulta de Psiquiatria.
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Sabe -se que dos indivíduos que têm um episódio depressivo 
major, 50 a 85% terão um segundo episódio e 80 a 90% dos que 
têm um segundo episódio terão um terceiro episódio. O risco 
de recidiva (nova doença após recuperação total) é pautado 
por diversos fatores:
• História de depressão;
• Distimia;
• Outras perturbações psiquiátricas;
• Episódios depressivos muito longos no passado;
• Grande nível de resistência à medicação;
• Doenças crónicas;
• Outros fatores sociais.

Nestes casos, o  tratamento continuado com antidepressivos 
reduz substancialmente a probabilidade de recidiva.

Descontinuação de antidepressivos
Após remissão sintomática e cumprimento dos meses de tra-
tamento estabelecidos, avalie a possibilidade de interromper a 
medicação antidepressiva.

No entanto, tenha em conta que a descontinuação abrupta 
do antidepressivo poderá causar sintomas vividos pelo doente 
como uma evidência de «dependência» ou um sinal de «recaída». 
A  redução de dose deve ser progressiva, ao longo de quatro 
semanas (no mínimo).

Por ser mais frequente a ocorrência de sintomas de desconti-
nuação com antidepressivos de semivida curta, como a paroxe-
tina e a venlafaxina, a redução de dose destes deverá ser mais 
prolongada.

Tratamento com antidepressivos  
em populações especiais

Conforme referido anteriormente, tenha em conta as caracte-
rísticas do indivíduo em causa ao escolher um antidepressivo, 

Tabela 10. Sintomas mais frequentes  
de descontinuação dos antidepressivos

Comuns Ocasionais

 Tricíclicos Sintomas do tipo gripe (mialgias, 
arrepios, cefaleias, náusea), sudorese 
excessiva, insónia

Mania, arritmia cardíaca, 
doenças do movimento

ISRS e 
relacionados

Sintomas do tipo gripe, sensações 
tipo «choque  -elétrico», tonturas 
exacerbadas pelos movimentos, 
insónia, sonhos vívidos, irritabilidade, 
crises de choro

Doenças do movimento, 
problemas de 
concentração e memória

Tabela 11. Tratamento antidepressivo em populações especiais

Gravidez Se já estiver sob tratamento com antidepressivo, deve 
manter. Se for introduzir, optar pela fluoxetina ou sertralina.

Amamentação O mesmo fármaco usado na gravidez. Se for introduzir, 
considerar sertralina ou mirtazapina

Pessoas mais velhas Mirtazapina, ISRS (doses mais baixas do que o habitual)

Crianças e adolescentes Fluoxetina, escitalopram

Insuficiência renal Sertralina (não necessita de ajuste de dose)

Insuficiência hepática Citalopram, escitalopram, paroxetina

Doença cardíaca ISRS, mirtazapina
Bupropion, citalopram e venlafaxina devem ser utilizados com 
precaução.
Os tricíclicos devem ser evitados.

Diabetes ISRS, com mais evidencia para a Fluoxetina.
Evitar mirtazapina, tricíclicos e Inibidores da monoamina 
oxidase
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3. Tolerância: Estado 
de adaptação à 

exposição contínua a 
determinado fármaco 

ou substância que 
provoca a diminuição 

do seu efeito, sendo 
necessário um 

aumento da dose 
deste para se alcançar 

o efeito desejado.

4. Dependência: 
Estado de adaptação 

ao uso crónico de 
determinado fármaco 

ou substância, que 
se manifesta por um 

quadro de abstinência 
após a interrupção 

aguda, rápida 
redução da dose, 

diminuição dos níveis 
séricos sanguíneos 

ou administração 
de um antagonista 

desta substância.

nomeadamente a idade, fatores fisiológicos ou patológicos, 
entre outros. A este respeito estão reunidas na Tabela 11 algu-
mas indicações para a escolha do fármaco mais adequado a 
cada situação.

Nas populações idosas, os tratamentos deverão iniciar -se 
por doses baixas, sendo frequentemente recomendadas titu-
lações mais lentas — «start low and go slow»; a evidência mais 
recente sublinha, sobretudo, a  importância de ajustar doses, 
sendo também de admitir uma maior latência de resposta que 
a habitual em doentes mais jovens.

Benzod iazep inas
As benzodiazepinas, apesar de úteis no tratamento coadjuvante 
inicial da depressão com ansiedade e/ou insónia, estão asso-
ciadas a maior risco de suicídio, especialmente após desconti-
nuação abrupta. A sua utilização pode provocar alterações do 
comportamento, especialmente em indivíduos com perturba-
ção de abuso de substâncias ou perturbações da personalidade, 
pelo potencial aumento da impulsividade e da agressividade.

Aquando da prescrição, explique ao doente o efeito de tole-
rância3 e dependência4 das benzodiazepinas, assim como os 
seus efeitos secundários, sobretudo os relacionados com alte-
rações cognitivas.

As benzodiazepinas para o tratamento da ansiedade
Quando a depressão é acompanhada de sintomas de ansie-
dade, a prioridade deverá ser o tratamento da depressão. No 
caso do indivíduo sofrer de uma perturbação de ansiedade e 
ter sintomas de depressão comórbidos, o  tratamento da per-
turbação de ansiedade frequentemente melhora os sintomas 
depressivos.

As benzodiazepinas poderão ser úteis na janela inicial de tra-
tamento, durante a qual o efeito antidepressivo ainda não se 
verifica (2 ‑4 semanas). Tenha em conta que, neste caso, os cui-
dados a ter antes da escolha do fármaco e as recomendações 
são semelhantes aos referidos para o tratamento de doentes 
com depressão.

Insónia
O tratamento farmacológico da insónia deve ser precedido de 
uma avaliação dos hábitos do doente e da implementação de 
medidas de higiene do sono (como estabelecer horários regu-
lares para ir dormir e para acordar, evitar fazer sestas durante 
o dia, fazer exercício físico e criar um ambiente tranquilo para 
dormir, nomeadamente reduzindo a utilização de ecrãs lumino-
sos nos 30 minutos antes da hora de deitar).

No caso de necessidade do uso de benzodiazepinas como 
hipnóticos, dê preferência a benzodiazepinas de ação curta, de 
forma a evitar os efeitos residuais que as benzodiazepinas de 
ação longa podem provocar no dia seguinte. Escolha o zolpidem 
como equivalente benzodiazepínico com efeito hipnótico.

Note que alguns antidepressivos (mirtazapina, trazodona, tri-
cíclicos) também poderão ter benefícios no tratamento da insó-
nia resultantes dos seus efeitos secundários sedativos.

Descontinuação das benzodiazepinas
As benzodiazepinas de ação curta (p. ex.: lorazepam, oxazepam, 
alprazolam) podem estar associadas a maiores dificuldades de 
descontinuação do que as benzodiazepinas de ação longa (ex.: 
diazepam, flurazepam). Assim, recomenda ‑se a passagem de 
uma benzodiazepina de ação curta para ação longa, preferen-
cialmente diazepam. A Tabela 12 mostra as doses equivalentes 
aproximadas.
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5. Tolerabilidade: 
grau em que os 
efeitos adversos de 
um medicamento 
podem ser suportados 
pelo doente.

Tabela 13. Correspondência de dosagem de benzodiazepinas

Benzodiazepina Equivalente aproximado  
a Diazepam 10mg (mg)

Lorazepam 1

Alprazolam 0,5

Zolpidem 20

Oxazepam 20

Bromazepam 5 -6

Clonazepato dipotássico 15

Triazolam 0,5

Clobazam 20

Flurazepam 15 -30

Clonazepam 0,5

Estazolam 1 -2

 
Fonte: https://www.benzo.org.uk/bzequiv.htm

Não há evidências para apoiar a eficácia diferencial de diferen-
tes esquemas de redução gradual, sejam dose fixa ou guiada por 
sintomas. Alguns indivíduos podem tolerar uma redução mais 
rápida e outros podem exigir uma redução mais lenta. Contudo, 
considere diminuir a dose progressivamente, reduzindo até 
um oitavo a cada duas semanas, com redução mais lenta 
em doses mais baixas. 

Para indivíduos a tomar benzodiazepínicos há muito tempo, 
o  período necessário para a descontinuação completa pode 
variar de vários meses a um ano ou mais. Ao longo da redução 

de dose, caso ocorram sintomas desconfortáveis   de absti‑
nência, considere prolongar o esquema de descontinuação, 
dando tempo para que a intensidade dos sintomas diminua.

Doentes com dependência de benzodiazepinas podem 
necessitar de acompanhamento no SICAD. Considere o encami-
nhamento para a Equipa de Tratamento do Centro de Respon-
sabilidade Integrado (CRI) local.

Estab i l izadores de humor
Entre outras indicações, os estabilizadores de humor (ex: lítio, 
valproato de sódio, lamotrigina) são usados no tratamento da 
doença bipolar, podendo ser combinados com outros fármacos, 
como os antipsicóticos. 

O lítio demonstrou ter um papel importante na preven‑
ção do suicídio nas perturbações do humor, particular‑
mente na perturbação afetiva bipolar.

Antips icóticos
Os antipsicóticos são a principal classe farmacológica utilizada 
no tratamento da esquizofrenia (e outras psicoses). Os antipsi-
cóticos típicos/clássicos ou de 1.ª geração (ex.: haloperidol, 
levomepromazina, clorpromazina), diferenciam -se dos atípi-
cos ou de 2.ª geração (ex.: risperidona, olanzapina, aripiprazol, 
paliperidona, clozapina), de uma maneira geral, pela sua maior 
tolerabilidade5 e pela maior eficácia nos sintomas negativos da 
esquizofrenia. 

A clozapina constitui um fármaco reconhecido pela sua 
eficácia na prevenção do suicídio em doentes com esquizo-
frenia.

https://www.benzo.org.uk/bzequiv.htm
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7.2 — Intervenções psicoterapêuticas
As intervenções psicoterapêuticas podem ser utilizadas no trata-
mento das doenças mentais, empregando o uso da linguagem, 
da comunicação e da relação com um terapeuta treinado como 
meios para produzir uma mudança. As psicoterapias são rea-
lizadas em ambulatório, sendo uma opção no tratamento das 
doenças mentais que pode ser combinada com o tratamento 
farmacológico.

Existem vários tipos de psicoterapias disponíveis que, no seu 
conjunto, têm características que são comuns: a relação tera-
pêutica, a escuta ativa, a ventilação de emoções, o restabeleci-
mento da moral e a disponibilização de informação no sentido de 
facultar uma explicação e orientar o indivíduo. As psicoterapias 
podem ser divididas genericamente em: terapias de inspiração 
psicanalítica, terapias de inspiração comportamental, terapias 
cognitivas, terapias de grupo, terapias sistémicas, e outras.

As psicoterapias são indicadas no tratamento de muitas 
doenças mentais, (p. ex: depressão leve a moderada, distimia, 
perturbações de ansiedade, perturbações do comportamento 
alimentar), mas são geralmente contraindicadas em casos de 
psicose aguda, depressões graves, demência, estado confusio-
nal agudo (delirium) ou pessoas com alto risco de suicídio.

Tendo isto em conta, antes da referenciação do doente para 
uma intervenção psicoterapêutica, devem ser avaliados:

• O risco de suicídio;
• A motivação do doente para o tratamento; 
• A capacidade e disponibilidade para aderir à intervenção; 
• A existência de psicoterapeutas disponíveis.

Intervenção em crise
No contexto dos cuidados de saúde primários, a  intervenção 
de suporte pode ser uma opção mais pragmática do que psi-
coterapia formal, que deve, ainda assim, ser considerada se 
houver profissionais de saúde treinados, nomeadamente psi-
cólogos clínicos.

Importa frisar o papel da Terapia Breve de Suporte na interven-
ção em crise. É uma técnica utilizada para a ajuda em situações 
relacionadas com eventos de vida adversos. Alguns elementos 
desta terapia de suporte são incorporados em outras técnicas 
psicoterapêuticas. Esta técnica consiste nos seguintes princípios:

• O doente identifica os vários problemas com que se vê con-
frontado;

• O terapeuta deverá demonstrar interesse e preocupação 
pelos problemas expostos, reconhecendo e validando o 
sofrimento do doente, de acordo com as boas práticas;

• O terapeuta poderá ajudar a hierarquizar os problemas e 
sugerir formas alternativas de lidar com cada um deles, ali-
viando algum do sofrimento psicológico;

• No caso concreto da ideação suicida, o terapeuta poderá 
ajudar o doente a aceitar a ideia de que se encontra a 
sofrer por apresentar uma doença concreta e reconhecida 
e da qual poderá recuperar, se for caso disso.

• É importante transmitir que nenhuma decisão relevante sobre 
a sua vida, a  qualquer nível, deverá ser tomada enquanto 
não houver uma resolução da crise suicidária e melhoria da 
sintomatologia depressiva.

A validação é um importante componente neste processo: 
trata -se da aceitação sem julgamento acerca das experiências 
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afetivas do indivíduo, com demostração de genuína empatia e 
interesse pela experiência subjetiva narrada pelo mesmo. Deve 
ser entendida numa perspetiva em que, tanto a visão do clínico 
como a do doente são subjetivas.

Para que qualquer tipo de intervenção tenha sucesso, é fun-
damental que se estabeleça uma aliança terapêutica.

A construção de um Plano de Segurança é uma estratégia 
de bases cognitivas e comportamentais que deve ser aplicada a 
todos os indivíduos que estejam a experienciar pensamentos de 
suicídio, de forma a ajudá -los a ultrapassar uma crise suicidária
íntensa. (ver capítulo «Plano de Segurança» na pág. 59)

Psicoterapias e comportamento suicidário
As psicoterapias podem ser incluídas no plano de tratamento de 
doentes com risco de suicídio; no entanto, não são uma opção 
em situações de alto risco.

Nos indivíduos com antecedentes de comportamentos suici-
dários é recomendada a abordagem da psicoterapia cognitivo-
-comportamental, terapia breve de suporte ou psicoterapia 
interpessoal. Nos casos de perturbação de personalidade bor-
derline, a  terapia dialética comportamental é a mais indicada, 
esperando -se uma melhoria da adesão a terapêutica, assim 
como redução dos comportamentos suicidários.

Tabela 13. Principais psicoterapias úteis  
no comportamento suicidário

• Terapia breve de suporte
• Terapia cognitivo -comportamental
• Psicoterapia interpessoal
• Terapia dialético -comportamental
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GLOSSÁRIO

A
Alucinação
São perceções na ausência de estímulos que as justifiquem. Alu-
cinações auditivas são as mais frequentemente encontradas no 
contexto psiquiátrico. Existem ainda alucinações visuais, táteis, 
olfativas e gustativas.

Ambivalência
Tendência a vivenciar um fenómeno psicológico ao mesmo 
tempo sob dois tons contrários, a experienciar dois sentimen-
tos opostos (ambivalência emocional e afetiva) ou a afirmar e a 
negar o meso facto.

Anedonia
Incapacidade para sentir prazer ou interesse em situações ou 
atividades previamente apreciadas.

Atos preparatórios
Comportamentos prévios ao ato suicida, como a escolha e pre-
paração do método, elaboração de carta de despedida, prepa-
ração de testamento e distribuição de bens, etc.

Atos suicidas
Designação que engloba dois fenómenos distintos: tentativa de 
suicídio e suicídio consumado.

C
Comportamento autolesivo
Comportamento sem intencionalidade suicida, mas envolvendo 
atos autolesivos intencionais, como, por exemplo: cortar -se ou 
saltar de um local relativamente elevado; ingerir fármacos em 
doses superiores às posologias terapêuticas reconhecidas; inge-
rir uma droga ilícita ou substância psicoativa com propósito 
declaradamente autoagressivo; ingerir uma substância ou objeto 
não ingeríveis (p. ex. lixívia, detergente, lâminas ou pregos). 

Comportamento suicidário
Engloba a ideação suicida, o plano, os comportamentos autole-
sivos e os atos suicidas.

Coping
Comportamentos que facilitam a adaptação à mudança ajudam 
a manter um nível adequado de funcionamento no quotidiano.

Crise suicida
Período em que um dado indivíduo apresenta ideação suicida 
ativa, podendo ou não apresentar plano suicida.

D
Delírio
Crenças não compatíveis com a realidade, não abaláveis pela 
evidência ou argumentação lógica.
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Desesperança
Traduz um pessimismo generalizado em relação ao futuro. O vo-
cabulário original, hopelessness, surgiu pela primeira vez num 
trabalho de Aaron Beck na década de 1970, no sentido de um 
marcado cognitivo de expectativas negativas em relação ao fu-
turo. É um importante fator preditor de suicídio. 

E
Efeito Werther
Fenómeno descrito por David Phillips (1974), segundo o qual a 
divulgação de suicídios nos média, principalmente de pessoas 
conhecidas do grande público, assume um papel facilitador de 
suicídios subsequentes, sobretudo em indivíduos mais vulnerá-
veis. Inspirado numa obra de Goethe sobre os desamores de 
um jovem chamado Werther.

Estigma
Ideia, objeto ou rótulo associado, entre outros, a vergonha ou 
reprovação, tido como obstáculo à procura de cuidados. 

H
Humor elacionado
Sensação intensa de bem ‑estar, alegria excessiva, euforia e/ou 
irritabilidade marcada.

I
Ideação suicida
Pensamentos e cognições sobre acabar com a própria vida, que 
podem ser vistos como precursores de comportamentos auto-
lesivos ou atos suicidas. Podem apresentar -se sob a forma de 
desejos e/ou plano para cometer suicídio, sem que haja neces-
sariamente passagem ao ato. 

Intencionalidade 
Pode ser definida como a determinação para agir de modo a 
atingir um objetivo, neste caso o suicídio. A sua avaliação é feita 
primariamente com base no autorrelato, um meio insatisfatório 
pelo potencial de viés que envolve ao nível da sua precisão, da 
memória do ato ou mesmo da ambivalência associada ao desejo 
de morrer. Por outro lado, a  intencionalidade pode referir ‑se 
não ao objetivo de suicídio, mas apenas ao propósito de provo-
car lesões ou dor autoinfligidas.

L
Letalidade 
Refere -se ao potencial de resultado mortal associado ao 
método utilizado. Nesta perspetiva, a  utilização de armas de 
fogo, a  precipitação no vazio e o enforcamento são conside-
rados métodos de elevada letalidade, enquanto, por exem-
plo, certas automutilações ou alguns tipos de sobredosagem 
medicamentosa podem ser considerados de baixa letalidade. 
O  conceito de letalidade pode ser visto em duas dimensões: 
a letalidade objetiva (avaliada, por exemplo, por um médico) 
ou subjetiva (avaliada pelo próprio sujeito). À luz dos dados da 
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investigação, a percentagem das pessoas com comportamen-
tos autolesivos que avaliam mal a letalidade do método pode 
chegar aos 50%, de onde a importância da dimensão subjetiva 
deste conceito. 

M
Método
Refere -se ao meio ou processo utilizado na produção da autole-
são/comportamento suicidário/tentativa de suicídio. São exem-
plos: o enforcamento, a sobredosagem de substâncias tóxicas, 
feridas ou queimaduras corporais, precipitação no vazio.

P
Pósvenção 
É a intervenção específica e especializada que se deve 
disponibilizar após a morte por suicídio de alguém e inclui os 
cuidados e o apoio geral, assim como o tratamento específico 
que os sobreviventes de um ato suicida ou comportamento 
autolesivo necessitem. Estes sobreviventes podem ser fami-
liares, amigos, outros utentes (sobretudo em meio hospita-
lar), profissionais de saúde que tenham acompanhado o caso, 
desconhecidos do falecido, mas que, por circunstâncias parti-
culares, sejam afetados pelo caso — referem -se aqui casos de 
suicídio de figuras mediáticas ou representativas para determi-
nada comunidade.

S
Sobreviventes
Qualquer indivíduo que experiencia um elevado sofrimento psi-
cológico, físico ou social, após a exposição direta ou indireta a 
um suicídio (de um familiar, amigo, conhecido, ou mesmo de 
um desconhecido) durante um período considerável após o 
ocorrido.

Suicídio consumado
Morte provocada por um ato levado a cabo pelo indivíduo com 
intenção de pôr termo à vida, incluindo a intencionalidade de 
natureza psicopatológica. 

Suicidalidade
Conceito que envolve ideação suicida e ato suicida.

T
Tentativa de suicídio
Ato levado a cabo por um indivíduo e que visa a sua morte, mas 
que, por razões diversas, resulta frustrado. 
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