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RESUMO

O transtorno bipolar (TB) é uma síndrome afetiva crônica caracterizada pela acentuada variação de humor entre os polos depressivo, maníaco ou 
hipomaníaco alternados por humor eutímico. É apontado como o transtorno mental mais associado ao comportamento suicida, com uma taxa 
que varia de 25% a 50% de pacientes que realizam tentativa. O comportamento suicida é considerado um fenômeno mundial e pode ser definido 
como um comportamento autolesivo, com a intenção de morrer. Objetivos: O presente artigo visa analisar e caracterizar a presença de 
comportamentos suicidas em pacientes com TB, com a hipótese de que pessoas com TB detêm maior vulnerabilidade ao suicídio, a fim de 
comparar os resultados obtidos nessa amostra com a prevalência da população em geral, propondo possíveis intervenções acerca do tema. 
Metodologia utilizada: Foi realizada análise documental quantitativa em banco de dados, situado na ferramenta estatística Statistical Package for 
the Social Sciences (SPSS) do Grupo de Estudos em Transtornos Afetivos (GETA) considerando aspectos do comportamento suicida através da 
escala Columbia-Suicide Severity Rating Scale (C-SSRS). Foram incluídos no estudo os pacientes com idade mínima de 18 anos de ambus os sexos,  
que assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Não foram incluídos no estudo os pacientes menores de 18 anos, usuários do 
serviço que não autorizam divulgar seus dados na pesquisa e/ou se recusem a repassar seus dados. Compondo um projeto maior denominado 
Epidemiologia de transtorno bipolar em pacientes atendidos no Grupo de Estudos em Transtornos Afetivos da Universidade Federal do Ceará, foi 
submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Ceará-CEP/UFC/PROPESQ, com o número de parecer 2.812.291. 
Resultados: Observa-se uma população total de 76 indivíduos e 51 pessoas que responderam ao questionário C-SSRS. Foi encontrado 
predominância de 72,4% (55) de mulheres. A faixa etária dos pacientes em atendimento é maior entre 40 e 69 anos, o que corresponde a 71% da 
população. Há uma preponderância de 65,8% (50) dos participantes sendo naturais da cidade de Fortaleza. Dos 76 pacientes, 43,4% (33) 
afirmaram ter tentado suicídio pelo menos uma vez na vida, o que corrobora os dados encontrados na literatura que estimam um índice entre 
25% a 50%. A predominância de uma tentativa de suicídio durante a vida é de 17,1% (13). 43,4% pessoas tentaram suicídio e, dentre esses, 84,8% 
(28) eram mulheres e 15,2% (5) eram homens. Essa constatação confirma o que a literatura postula de que as mulheres tentam mais que os 
homens e é maior que a encontrada na população em geral, que seria de (69,0%) em mulheres e (31,0%) em homens. Considerando as 51 
pessoas que responderam a C-SSRS, foram obtidos 43,13% (22) de indivíduos que tiveram tentativas efetivas de suicídio durante a vida. E uma 
pessoa teve esse comportamento nos últimos 3 meses, o que pode sugerir que pacientes em tratamento têm uma diminuição no risco de 
suicídio. Durante a vida, 19,7% (15) dos pacientes realizaram atos ou comportamentos preparatórios de tentativa de suicídio. Foi visto que é 
possível trabalhar a prevenção de comportamento suicida em pacientes com TB a nível primário, secundário e terciário, e existem programas de 
prevenção bem-sucedidos em outros países que podem servir de modelo para nossa população. Na realidade do GETA, é possível trabalhar a 
psicoeducação em grupo e individualmente, e o tratamento recomendado contempla a farmacologia e a psicologia. Conclusões: Com os 
resultados, foram identificados, que os pacientes com TB apresentam uma maior taxa de comportamento suicida se comparada com os dados da 
população em geral.
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