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RESUMO 
 

Transtornos mentais prevalentes em homens idosos que tentaram suicídio: uma revisão 

sistemática e metanálise, Genef Caroline Andrade Ribeiro, Lagarto, 2019.  
 

INTRODUÇÃO: O Brasil, assim como grande parte dos países, está em franco processo de 

envelhecimento. Concomitante, cresce a taxa mundial de tentativas e suicídio consumado. Hoje, 

o suicídio já é a segunda causa de mortes entre idosos no mundo e, em homens esse número 

chega a ser quatro vezes maior que em mulheres. Além disso, têm-se observado grande 

associação entre o suicídio nessa faixa etária e algumas comorbidades, como os transtornos 

mentais. OBJETIVO: Verificar a prevalência de diferentes transtornos mentais em homens 

idosos que tentaram suicídio.  METODOLOGIA: A busca foi realizada em janeiro de 2019 

em cinco base de dados eletrônicas (SciELO, LILACS, PubMed, Web of Science e Scopus), 

além da busca de parte da “literatura cinzenta” nas bases OpenThesis, OpenGrey e OATD para 

minimizar viés de seleção e publicação. Foram considerados elegíveis estudos observacionais, 

com homens acima de 60 anos que tentaram o suicídio. O risco de viés e avaliação da qualidade 

metodológica individual dos estudos selecionados foi avaliado pela ferramenta “The Joanna 

Briggs Institute Critical Appraisal tools for use in JBI Systematic Reviews” para estudos de 

prevalência. A ferramenta GRADE foi utilizada para avaliar a qualidade da evidência obtida. 

RESULTADOS: A busca resultou em 12.894 registros, dos quais dois preencheram os critérios 

de elegibilidade. Dentre os estudos incluídos, o número total de idosos com transtorno mental 

que tentaram suicídio foi de 359. A maior prevalência deu-se para transtornos de humor (42.0%; 

IC95%: 37.0-47.0%; I2: 0.0% p=0.763), seguida de transtornos relacionados ao uso de 

substâncias (41.0%; IC95%: 8.0-74.0%; I2: 96.4 p<0.001) e, por fim, transtornos 

esquizofrênicos (5.0%; 95%IC: 0.0%-14.0%; I2: 80.3% p=0.024). CONCLUSÃO: Os 

transtornos de humor e os transtornos relacionados ao uso de substâncias apresentaram uma 

maior prevalência em homens idosos com transtornos mentais que tentaram o suicídio. O 

número de tentativas de suicídio pode ser ainda maior do que as estimativas demonstram, sendo 

este subestimado, considerando as possibilidades de falhas nos registros ou do desfecho do 

mesmo estar sendo subvalorizado em função de outros diagnósticos. É importante considerar o 

papel dos serviços de saúde no diagnóstico precoce dos transtornos mentais em homens idosos 

para proposição de um tratamento oportuno e adequado.  

  

Descritores: Idosos; Suicídio; Fatores de Risco; Transtornos Mentais. 



 

 

ABSTRACT  
 

Mental disorders prevalent in elderly men who attempted suicide: a systematic review and 

meta-analysis, Genef Caroline Andrade Ribeiro, Lagarto, 2019. 

 

INTRODUCTION: Brazil, like most countries, is in the process of an aging society. 

Concurrently, the worldwide rate of consummate suicide and suicide attempts grows. Today, 

suicide is already the second leading cause of death among older people in the world, and in 

men, this number is four times higher than in women. In addition, it was observed a strong 

association between suicide in this age group and some comorbidities, such as mental disorders. 

OBJECTIVE: To verify the prevalence of different mental disorders in elderly men with 

mental disorders who attempted suicide. METHODOLOGY: The research was done in 

January of 2019 using five electronic databases (SciELO, LILACS, PubMed, Web of Science, 

Scopus), as well as the "gray literature", in the OpenThesis, OpenGrey and OATD databases to 

minimize bias of selection and publication. Observational studies were considered eligible with 

men over 60 years of age who attempted suicide. The risk of bias and the individual 

methodological quality of the selected studies were evaluated by the tool "The Joanna Briggs 

Institute Critical Appraisal tools for use in JBI Systematic Reviews" for prevalence studies. The 

GRADE tool was used to evaluate the quality of evidence from this study. RESULTS: The 

research resulted in 12,894 records, of which two met the eligibility criteria. Among the 

included studies, the total number of elderly people with a mental disorder who attempted 

suicide was 359 events. The highest prevalence was for those suffering from mood disorders 

(42.0%, 95% CI: 31.0-74.0%, I2: 0.0% p = 0.763), followed by substance use disorders (41.0%, 

95% CI: 8.0-74.0%, I2: 96.4 p <0.001) and, finally, schizophrenic disorders (5.0%, 95% CI: 

0.0% -14.0%, I2: 80.3% p = 0.024). CONCLUSION: Mood disorders and substance use 

disorders have a higher prevalence in elderly men with mental disorders who attempt suicide. 

The number of suicide attempts may even be greater than the estimates show, as it is usually 

underestimated, considering the possibilities of failure in the records or the suicide outcome 

being undervalued due to other diagnoses. It is important to consider the role of health services 

in the early diagnosis of mental disorders in elderly men in order to propose a timely and 

adequate treatment. 

Keywords: The elderly; Suicide; Risk Factors; Mental Disorders.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A parcela da população mundial correspondente aos idosos tem crescido de forma 

acentuada, correspondendo atualmente a cerca de 12,3% da população total, com estimativas 

de que se tornem 21,5% até o ano de 2050 (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 2015). 

Países como França, Inglaterra e Canadá já são classificados como países envelhecidos, uma 

vez que mais de 14% de sua população está acima dos 60 anos (BERTOLOTE; DE LEO, 2012). 

No Brasil, os idosos correspondem a 12,5% da população (IBGE, 2013) e, segundo a 

Organização Mundial de Saúde, esse número poderá chegar a 30% em 2050 (ORGANIZAÇÃO 

MUNDIAL DE SAÚDE, 2015). São associadas a esse crescimento os avanços da medicina, as 

mudanças de estilo de vida e melhores condições de educação e qualidade de vida (DE LEO et 

al., 2004). 

Juntamente ao aumento da população idosa, o índice de suicídio entre idosos também 

aumentou nos últimos anos (KOO et al., 2017a; PARK, 2013). Em 2015, o suicídio foi a 

segunda causa de morte entre idosos, ficando atrás apenas das doenças crônicas 

(ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 2015). Em termos globais, os suicídios matam 

mais que os homicídios e guerras juntos (SANABRIA et al., 2017) e para cada caso de suicídio, 

há muito mais pessoas que tentam suicidar-se a cada ano (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE 

SAÚDE, 2015). Países europeus e o Japão são os líderes no ranking de suicídios (MINAYO et 

al., 2012).  

O suicídio é um fenômeno complexo, multifatorial, cuja ocorrência não pode ser 

atribuída a uma única característica ou evento (SHAO et al., 2016). Entre os grupos mais 

vulneráveis ao suicídio, os idosos são os que mais crescem (LIU, 2009; ZHONG; CHIU; 

CONWELL, 2016). Além disso, os idosos são mais propensos a morrer em sua primeira 

tentativa, em parte devido à escolha de métodos mais letais (VIDAL; GONTIJO; LIMA, 2013). 

Os principais fatores de risco nessa faixa etária são as doenças sistêmicas, as perdas de entes 

familiares, a impossibilidade em manter o padrão de vida, tentativas prévias de suicídio e os 

transtornos mentais (CIULLA et al., 2014; KOO et al., 2017b) além de fatores genéticos 

possivelmente envolvidos (MACIEJEWSKI et al., 2017; ZAI et al., 2012).  

Entre os homens idosos, o número de suicídio chega a ser quatro vezes mais alto do que 

em mulheres (SHAO et al., 2016). A principal causa de suicídio entre homens idosos parece ser 

o transtorno mental (CAO et al., 2015; MOŚCICKI, 1995).  
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2 OBJETIVO 

 

 

Verificar a prevalência de diferentes transtornos mentais em homens idosos que 

tentaram suicídio.  
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3 REVISÃO DE LITERATURA  

 

 

Betancour (2011) realizou um estudo com o objetivo de descrever os aspectos 

psicossociais de idosos que cometeram suicídio em um hospital policlínico na cidade de 

Santiago, Cuba. Tratou-se de uma amostra com nove idosos que cometeram suicídio, no 

hospital policlínico "José Martí Pérez" em Santiago, Cuba, entre os anos de 2000 e 2005, os 

quais foram caracterizados psicossocialmente por meio de uma entrevista organizada com 

parentes próximos. Entre as variáveis de interesse estavam: idade no período da morte, sexo, 

nível escolar, ocupação, tipo de família, história de tentativa de suicídio, ideia suicida prévia e 

presença de problemas pessoais ou familiares nos dias anteriores ao suicídio. Da amostra total, 

a faixa etária predominante foi de idosos entre 60-75 anos (77,8%), enquanto que idosos com 

mais de 76 anos corresponderam a 22,2%. Os homens foram maioria, representando 88,9% da 

amostra. Dos idosos que cometeram suicídio, cinco tinham nível de ensino fundamental 

(55,6%) e quatro (44,4%) cursaram o ensino médio. Quanto a atividades, 77,8% estavam 

aposentados e 22,2% ainda trabalhavam. Relações familiares complicadas estavam presentes 

em 77,8%, com correlação significativa (p<0,01). Apenas um idoso (11,1%) teve uma história 

de tentativa de suicídio e quatro (44,4%) já haviam manifestado ideias sobre o suicídio. Não 

houve diferença significativa entre as duas variáveis. Em relação aos problemas pessoais, sete 

(77,8%) tiveram conflitos familiares ao se suicidar. A autora concluiu que houve predominância 

de homens e faixa etária de 60 a 75 anos, com ensino fundamental e aposentados. A maioria 

das vítimas não tinham histórico de tentativas suicidas ou ideias suicidas e tinham relações 

conturbadas com membros da família. 

Park (2013) investigou a prevalência e os fatores associados aos pensamentos suicidas 

entre idosos de uma comunidade na Coreia do Sul. Consistiu em uma amostra aleatória simples 

(N = 1588) de coreanos de 60 anos ou mais que eram residentes de Osan. Entre os 1424 

indivíduos elegíveis, 848 indivíduos foram selecionados para a análise atual. A pesquisa foi 

realizada de fevereiro de 2010 a fevereiro de 2011. Nenhum risco de suicídio foi identificado 

em 607 dos participantes. Dos participantes restantes, o risco foi baixo em 152, moderado em 

54, e alto em 35. Entre os 241 participantes com risco de suicídio, 192 (79,7%) relataram 

ideação suicida no exame. Entre eles, 17 tinham um plano de suicídio e um tentou suicídio 

dentro de um mês. Oitenta indivíduos alegaram já terem tentado suicídio alguma vez durante a 

vida. A taxa de pessoas que alegaram já haver tentado suicídio aumentou com a idade de forma 
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significativa (p=0.02). A taxa de ideação suicida dentro de um mês, porém sem planos de 

tentativa foi de 20.5% (95% IC=17.8–23.2) e a taxa de ideação dentro de um mês com planos 

de tentativa foi de 2.25% (95% IC=1.3–3.3). A depressão foi associada aos riscos da ideia 

suicida independentemente da presença de um plano de tentativa de suicídio. Ela estava mais 

fortemente associada à ideia suicida com um plano de tentativa (RR 17,74, IC 95%: 4,03-78,01) 

do que apenas com ideação suicida (RR 7,87, IC 95%: 4,96-12,5). O sexo masculino e uma 

tentativa de suicídio anterior foram fortemente associados ao risco de ideia suicida com um 

plano ou tentativa (RR = 18.55, IC de 95%: 2,82-122,21). Os autores puderam concluir que os 

idosos com mais de 70 anos que desenvolveram ideias suicidas recentes devem ser os alvos 

principais para programas de intervenção suicida. 

Vidal, Gontijo e Lima (2013) tiveram como objetivos analisar o perfil epidemiológico 

dos indivíduos que tentaram suicídio entre 2003 e 2009 na microrregião de Barbacena, Minas 

Gerais, Brasil, além de verificar a taxa de mortalidade por suicídio e por outras causas e estimar 

o risco de morte por suicídio nestes indivíduos. A pesquisa incluiu todos os casos de tentativa 

de suicídio de ambos os sexos. Os óbitos dos participantes foram verificados no banco de dados 

no período de janeiro de 2003 até 31 de dezembro de 2010, ou seja, até 12 meses após a última 

tentativa.  Foram analisados 894 Boletins de Ocorrência Policial (BOs), verificou-se que 62 

indivíduos (7,6%) tiveram duas ou mais tentativas. Doze indivíduos (1,5%) morreram em 

decorrência direta da tentativa. A amostra foi constituída, então, por 807 indivíduos. A idade 

variou de 15 a 86 anos. Tentativas não letais foram as mais frequentes e predominaram entre as 

mulheres (68,3%). Tentativas letais foram mais observadas nos homens (51,7%; p < 0,001). O 

enforcamento (7,8%) foi o principal meio utilizado nessa categoria. Dentre os 807 indivíduos 

que tentaram o suicídio, ocorreram 52 (6,4%) óbitos, sendo 58% homens. Ser do sexo 

masculino, casado e ter idade superior a 60 anos se associou com maior risco de morte por 

suicídio. O resultado do modelo de Cox mostrou significativo aumento do risco de morrer por 

suicídio nos homens (harzard ratio – HR = 1,87; intervalo de 95% de confiança – IC 95%: 1,15; 

3,93), nas pessoas casadas (HR = 3,94; IC95%: 1,77; 8,81) e naqueles com idade superior a 60 

anos (HR = 4,22; IC95%: 1,13; 9,34). Os resultados deste estudo mostraram que a taxa de 

mortalidade entre pacientes que tentam suicídio foi superior à esperada na população geral. Pelo 

menos 90% dos que cometem suicídio apresentam um transtorno psiquiátrico, 

predominantemente depressão, e mais de dois terços não estavam em tratamento quando 

morreram. Considerando as tentativas não fatais, é importante o acesso universal aos serviços 

de saúde e assistência médica, psicológica e social integral e apropriada.  
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Ciulla et al. (2014) examinaram a prevalência e o nível de risco de suicídio e suas 

associações com fatores demográficos e estados psicológicos de idosos em Porto Alegre, Brasil. 

Foi utilizada a versão brasileira da Mini International Neuropsychiatric Interview (MINI Plus), 

a qual avalia o diagnóstico atual e vitalício de transtornos psiquiátricos e risco de suicídio. O 

presente estudo obteve uma amostra de 549 idosos selecionados aleatoriamente. Desta amostra 

parcial foram excluídos 19 registros por falta de dados no questionário MINIplus, restando 

dessa forma, 530 indivíduos provenientes de 27 diferentes unidades de saúde da família. Com 

relação ao risco de suicídio no último mês: 61 idosos (11,3%) apresentavam desejo de morrer; 

21 (3,9%) queria se ferir; 30 (5.6%) já pensaram em suicídio e sete (1.3%) já haviam tentado 

suicídio no último mês, além disso, 37 (6.9%) indivíduos já alegaram tentativa de suicídio ao 

longo da vida. De acordo com a avaliação por meio do MINIplus, nenhum risco de suicídio foi 

identificado em 445 dos indivíduos analisados. Dos participantes restantes, o risco foi baixo em 

53, moderado em quatro, e alto em 26. Correlacionando as taxas de riscos de suicídio com 

fatores sociodemográficos, os autores observaram que a faixa etária com maior risco de suicídio 

foi entre 60 e 69 anos (16,4%), seguida de idosos entre 70 e 80 anos (14.6%) e com mais de 80 

anos (13.2%). Os indivíduos que apresentaram perda de um ou mais filhos também 

apresentaram uma tendência maior a ideias suicidas (22.6%) do que aqueles que nunca 

perderam nenhum filho (11.6%). Os autores observaram também que quanto menor a 

escolaridade e a renda, maiores o risco de suicídio. Os transtornos mentais com maior risco de 

suicídio foi o transtorno bipolar (62.5%) e a depressão (59.2%). Dessa forma, os autores 

concluíram que as taxas de risco de suicídios são altas, que transtornos de humor aparecem 

como fatores de risco para ideias suicidas e que a perda de um filho pode desencadear um 

comportamento suicida, especialmente nos mais velhos.  

Van Orden et al. (2015) investigaram as atribuições causais para o comportamento 

suicida em idosos. Foram entrevistados 103 pacientes com 70 anos ou mais (70-91) que foram 

internados em departamentos de emergência médica em um dos cinco hospitais no oeste da 

Suécia, decorrente de uma tentativa de suicídio entre 2003 e 2006. Destes, dois não 

completaram a entrevista, resultando em 101 participantes.  Foi examinado a hipótese de que 

relatar problemas sociais e sentir-se como um fardo poderia predizer comportamento suicida 

repetido durante o acompanhamento (isto é, tentativa ou morte). Aqueles que atribuíram a sua 

tentativa de suicídio a problemas sociais foram significativamente mais propensos a se envolver 

em comportamento suicida durante o acompanhamento em comparação com aqueles que não 

fizeram essa atribuição (Wald z = 2,07, b = 1,69, OR IC%) = 5,43 (1,09 - 27,01), p = 0,04. A 
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probabilidade prevista de uma futura tentativa de suicídio / morte foi de 25% para aqueles que 

possuem problemas sociais e de 6% para aqueles que não possuem problemas sociais.  Nenhum 

dos indivíduos envolvidos em conflitos familiares engajou-se em repetir o comportamento 

suicida, enquanto n = 3 dos que sentiam sentimentos de frustrações envolveram-se em 

comportamento suicida repetido. Relatar se sentir como um fardo não foi significativamente 

associado ao aumento do risco de comportamento suicida durante o acompanhamento (Wald z 

= 0,94, b = 0,86, OR (IC95%) = 2,36 (0,39 - 14,12), p = 0,35).  Os achados dizem respeito às 

atribuições que os idosos fizeram após tentativas de suicídio não letais. Os resultados indicam 

que os idosos que atribuem tentativas de suicídio às frustrações tendem a usar meios mais 

imediatamente letais e estão em risco elevado de tentar novamente o suicídio.  

Junsoo Ro et al. (2015) tiveram como objetivos fornecer evidências e dados básicos para 

políticas de prevenção de suicídio em idosos através de uma análise de equações estruturais 

usando o KCHS (Korean Community Health Survey) para identificar fatores que afetam a 

ideação e tentativas suicidas em idosos coreanos com 65 anos ou mais e analisar as interações 

entre os fatores e os caminhos que levam à tentativa de suicídio. O presente estudo usou os 

dados nacionais do KCHS de 2009.  A população idosa com 65 anos ou mais, que foram os 

sujeitos deste estudo, totalizou 51.856, dos quais 49.357 foram incluídos na análise. A variável 

que apresentou maior correlação com tentativa de suicídio foi a ideação suicida 

(0,147, p <0,01), seguida pelos sintomas depressivos (0,127, p <0,01).  As maiores correlações 

dos sintomas de depressão foram observadas com ideação suicida (0,410, p <0,01) e 

autoavaliação do estado de saúde (0,270, p<0,01). As correlações entre tentativa de suicídio, 

ideação suicida e sintomas depressivos foram altas. Os efeitos indiretos nas tentativas de 

suicídio, fatores demográficos (β = 0,301), estado de saúde física (β = 0,035) e comportamento 

de saúde (β = 0,275) foram estatisticamente significantes.  Em conclusão, o sintoma de 

depressão é o maior fator isolado na tentativa de suicídio dos idosos. Mas, há características ou 

situações individuais que podem levar a tentativa de suicídio sem depressão. 

Bostwick et al. (2016) objetivaram mostrar com maior precisão a prevalência de suicídio 

completo, após tentativas deste. A coorte populacional de tentativas de suicídio foi composta 

de residentes do Condado de Olmsted, Minnesota, entre 1 de janeiro de 1986 e 31 de dezembro 

de 2007.  Depois de excluir aqueles com evidência de tentativa anterior de suicídio, um total de 

1.490 indivíduos (555 homens, 935 mulheres) tentaram o suicídio durante o período do 

estudo. Morreram durante o período do estudo 129 indivíduos (8,7% da amostra), destas mortes, 

81 (5,4%) foram suicídios, representando 62,8% das mortes, 48 dos suicídios ocorreram após a 
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tentativa deles, e 33 dos 1.442 sobreviventes morreram posteriormente por suicídio.  Para a 

amostra como um todo, 3,2% morreram após a tentativa de suicídio, com taxas mais altas nas 

faixas etárias de 25 a 44 anos e 65 anos ou mais. Para os homens, oito de 67-11,9% dos 

sobreviventes de 45 a 64 anos morreram por suicídio, assim como quatro de 17 a 23,5% dos 

homens de 65 anos ou mais. Nenhuma das 12 mulheres com mais de 65 anos que sobreviveram 

a uma tentativa inicial cometeram suicídio. A idade avançada foi marginalmente associada à 

maior probabilidade de morte (OR = 1,6, p = 0,091) e significativamente associada as tentativas 

de suicídio (OR = 1,02, p = 0,009). O sexo masculino conferiu um odds ratio de 6,04 para a 

morte em uma tentativa de suicídio, um risco que foi altamente significativo (p <0,0001). Da 

mesma forma, a história psiquiátrica passada foi univariadamente associada ao aumento da 

probabilidade de morte na tentativa inicial de suicídio (OR = 1,83, p = 0,0396). A idade 

avançada e sexo masculino foram associados com um risco maior de tentativa de suicídio 

subsequente. Sendo assim, os esforços de prevenção do suicídio que começam após a tentativa 

deste acontecem muito tarde para aproximadamente dois terços que morrem na primeira 

tentativa.   

Jiang et al. (2016) realizaram um estudo no estado de Rhode Island, Estados Unidos e, 

caracterizaram os suicídios de adultos com mais de 60 anos, entre os anos de 2004-2013. Os 

dados coletados do Departamento de Emergências foram idade, sexo, endereço, diagnóstico, 

queixas e data de entrada referentes ao ano de 2013. Em 2013, os idosos do RI tiveram 91 

hospitalizações devido a tentativas de suicídio. Um terço dos hospitalizados por tentativa de 

suicídio foram transferidas para unidades psiquiátricas. Uma análise de tendência de mais de 

dez anos de dados revelou que as mortes por suicídio mudaram drasticamente de 2004 a 2013. 

Durante esse período, um total de 201 idosos do RI morreram de suicídio e mais de um terço 

eram veteranos de guerra. O uso de armas de fogo foi o método mais comum de suicídio. Na 

população idosa é mais provável de ocorrer entre os homens, brancos e aqueles que vivem em 

cidades pequenas. Entre os 201 suicídios, 97% foram testados quanto ao álcool, antidepressivos 

e opiáceos, e 19,2% testaram positivo para o álcool, 24% para antidepressivos e 21,4% para 

opiáceos. Em 101 casos (50,3%), o indivíduo apresentava algum tipo de transtorno mental. 

Aproximadamente 82% dos adultos mais velhos com transtornos mentais tiveram um 

diagnóstico de depressão ou distimia, com transtorno de ansiedade (18,7%), estresse pós-

traumático (10%, 60% deles eram veteranos) e transtorno bipolar (8%). Menos da metade dos 

idosos estavam sob acompanhamento psicológico. Os autores concluíram que o 
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acompanhamento da saúde mental do idoso e o acesso limitado a meios letais podem prevenir 

o suicídio dessa parte da população. 

Lee, Seol e Kim (2018) analisaram as diferenças relacionadas à idade e ao sexo nos 

fatores sociodemográficos que influenciam a ideação e tentativas de suicídio em idosos. Este 

estudo utilizou dados de um programa conduzido pelo Centro de Saúde Mental 

Chungcheongnam‐do, com idosos que possuem 60 anos ou mais, que viviam na província de 

Chungcheongnam-do em 2012. O número total de sujeitos foi de 93 151, que era um terço da 

população total com 60 anos ou mais e que viviam na província de Chugcheongnam-do, dos 

quais 2064 (24,5%) eram do sexo masculino e 6377 (75,5%) do sexo feminino. Foi realizado a 

análise de regressão logística, ajustando os sintomas depressivos, para analisar o efeito de 

fatores sociodemográficos na ideação suicida em idosos por idade e sexo. Viver em uma área 

urbana foi um fator de risco para a ideação suicida em idosos do sexo masculino entre 60 e 70 

anos, assim como ser divorciado. Nos idosos do sexo masculino, na faixa etária dos 80 anos, 

ser enlutado foi um fator de risco para a ideação suicida. A doença física crônica aumentou o 

risco de ideação suicida nos idosos do sexo masculino aos 80 anos, e uma percepção negativa 

da própria saúde foi um fator de risco para esta ideação entre 60-80 anos. Uma história 

educacional de mais de seis anos e uso de bebidas alcoólicas também foram fatores que 

aumentaram o risco de ideação suicida em idosos do sexo masculino em seus 60 anos. Nos 

idosos do sexo masculino, não foram identificados fatores que influenciassem as tentativas de 

suicídio; entretanto, no sexo feminino, morar em área urbana e percepção negativa da própria 

saúde foram fatores de risco significativos. Este estudo concluiu que a ideação suicida e as 

tentativas foram fatores de risco críticos para o suicídio de idosos.  Além disso, fatores como 

área de residência, separação do cônjuge, nível de escolaridade, consumo de álcool e religião, 

influenciam a ideação suicida em idosos na faixa etária dos 70 e 80 anos. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 METODOLOGIA 
 

 



Metodologia  22 

 

4 METODOLOGIA 

 

 

4.1 Protocolo e Registro 

 

Esta revisão sistemática foi realizada de acordo com a lista de recomendações do 

Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses Protocols - PRISMA-P 

(MOHER et al., 2015) e do Meta-analysis of Observational Studies in Epidemiology - MOOSE 

(STROUP et al., 2000), além das diretrizes da Cochrane (HIGGINS; GREEN, 2011). O 

protocolo de revisão sistemática foi registrado na base de dados PROSPERO sob o número 

CRD42018105981. 

 

 

4.2 Desenho de estudo e Critérios de Elegibilidade 

 

A revisão sistemática foi delineada para responder à questão norteadora: “Quais tipos 

de transtornos mentais são mais prevalentes entre homens idosos que tentaram suicídio?”, a 

qual foi formada considerando a estratégia PVO, em que a população foram homens idosos 

com transtornos mentais, a variável em análise foram os diferentes tipos de transtornos mentais 

e o desfecho foi a tentativa de suicídio. As situações de saúde nessa população foram 

consideradas segundo os códigos do International Statistical Classification of Diseases-11 

(ICD-11). 

Foram considerados elegíveis estudos observacionais, com homens acima de 60 anos 

de idade que tentaram o suicídio (ICD-11: XE97V) e que foram diagnosticados com transtornos 

mentais e comportamentais (ICD-11: 6): transtornos mentais orgânicos, inclusive os 

sintomáticos (ICD-11: 6E6); esquizofrenia, transtornos esquizotípicos e transtornos delirantes 

(ICD-11: 6A2); transtornos de humor (ICD-11: 6A8 e 6C4G.7); transtornos mentais não 

especificado (ICD-11: 6D1); e transtornos relacionados ao uso de substâncias (ICD-11: 6C4Z). 

A busca foi irrestrita para ano, idioma e status de publicação.  

Os critérios de exclusão foram: 1) Estudos fora do objetivo; 2) Estudos que não 

apresentaram de forma segmentada os dados para homens e/ou idosos; 3) Estudos que trataram 

puramente da ideação suicida ou de suicídio consumado; 4) Estudos de revisão, comunicações 

breves, editoriais/carta ao editor, relatos de casos, monografias, resumos de congressos, 
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livros/capítulo de livro, material didático e relatórios; 5) Estudos com alto risco de viés e baixa 

qualidade metodológica. 

 

 

4.3 Fontes de informações e Estratégias de Busca 

 

Os descritores foram selecionados a partir dos Descritores em Ciências da Saúde 

(DeCS) e do Medical Subject Headings (MeSH). Foram utilizadas como bases de dados a 

LILACS, o PubMed (incluindo MedLine), SciELO, Scopus e Web of Science.  O Open Thesis, 

o OATD e o Open Grey foram utilizados para captura parcial da “literatura cinzenta”.  

Os operadores booleanos “AND” e “OR” foram utilizados para potencializar a estratégia 

de pesquisa por meio de várias combinações (Tabela 1). A pesquisa bibliográfica foi realizada 

em janeiro de 2019. Os registros obtidos foram exportados para o software Mendeley™ 

(Elsevier™, Amsterdã, Holanda), no qual os duplicados foram removidos de forma eletrônica. 

Os registros restantes foram exportados para o Microsoft Office Word™ 2010 (Microsoft™ 

Ltd, Washington, USA), quando os duplicados remanescentes foram removidos manualmente. 

 

Tabela 1 – Estratégias de busca nas bases de dados. 
 

Base de Dados Estratégia de busca (Janeiro, 2019) Resultados 

PubMed 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed 
 

("Elderly"[All Fields] OR "Aged"[All Fields] OR 

"Older"[All Fields] OR "Elder"[All Fields]) AND 

("Man"[All Fields] OR "Men"[All Fields] OR 

"Male"[All Fields] OR "Males"[All Fields]) AND 

("Suicide"[All Fields] OR "Suicides"[All Fields] OR 

"Suicidal"[All Fields]) AND ("Mental Disorders"[All 
Fields] OR "Psychiatric Illness"[All Fields] OR 

"Psychiatric Diagnosis"[All Fields] OR "Behavior 

Disorders"[All Fields] OR "Mood Disorders"[All 

Fields] OR "Affective Disorders"[All Fields] OR 

"Personality Disorders"[All Fields]) 

4941 

Scopus  
(Elsevier) 

http://www.scopus.com/ 

("Elderly" OR "Aged" OR "Older" OR "Elder") AND 

("Men" OR "Males") AND ("Suicide") AND ("Mental 

Disorders" OR "Psychiatric Illness" OR "Psychiatric 

Diagnosis" OR "Behavior Disorders" OR "Mood 

Disorders" OR "Affective Disorders" OR "Personality 

Disorders") 

5843 

Web of Science  
(Clarivate Analytcs) 

http://apps.webofknowledge.com/ 

(("Elderly" OR "Aged" OR "Older" OR "Elder") AND 

("Man" OR "Men" OR "Male" OR "Males") AND 
("Suicide" OR "Suicides" OR "Suicidal") AND 

("Mental Disorders" OR "Psychiatric Illness" OR 

"Psychiatric Diagnosis" OR "Behavior Disorders" OR 

"Mood Disorders" OR "Affective Disorders" OR 

"Personality Disorders")) 

390 
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LILACS  
(Biblioteca Virtual em Saúde) 

http://lilacs.bvsalud.org/ 

("Elderly" OR "Aged") AND ("Man" OR "Male") AND 

("Suicide") AND ("Mental Disorders") AND 

(instance:"regional") AND ( db:("LILACS")) 

52 

tw:(("Older" OR "Elder") AND ("Men" OR "Males") 

AND ("Suicide") AND ("Mental Disorders")) AND 

(instance:"regional") AND ( db:("LILACS")) 

3 

tw:(("Elderly" OR "Aged") AND ("Man" OR "Male") 

AND ("Suicide") AND ("Psychiatric Illness ")) AND 

(instance:"regional") AND ( db:("LILACS")) 

1 

tw:(("Elderly" OR "Aged") AND ("Man" OR "Male") 

AND ("Suicide") AND ("Psychiatric Diagnosis")) AND 

(instance:"regional") AND ( db:("LILACS")) 

31 

tw:(("Elderly" OR "Aged") AND ("Man" OR "Male") 

AND ("Suicide") AND ("Behavior Disorders")) AND 

(instance:"regional") AND ( db:("LILACS")) 

31 

tw:(("Elderly" OR "Aged") AND ("Man" OR "Male") 
AND ("Suicide") AND ("Mood Disorders")) AND 

(instance:"regional") AND ( db:("LILACS")) 

9 

SciELO 
http://www.scielo.org/ 

"Suicide" AND "Mental Disorders" AND "Elderly" 5 

"Suicide" AND "Mental Disorders" AND "Older" 7 

"Suicide" AND "Mental Disorders" AND "Aged" 11 

"Suicide" AND "Psychiatric Illness" AND "Aged" 0 

"Suicide" AND "Mood Disorders" AND "Aged" 7 

"Suicide" AND "Behavior Disorders" AND "Aged" 0 

OpenThesis 

http://www.openthesis.org/ 

("Aged" OR "Older" OR "Elder") AND ("Male") AND 

("Suicide") AND ("Mental Disorders" OR "Psychiatric 

Illness" OR "Psychiatric Diagnosis" OR "Behavior 

Disorders" OR "Mood Disorders" OR "Affective 

Disorders" OR "Personality Disorders") 

1560 

OATD 

https://oatd.org/ 

("Aged" OR "Older" OR "Elder") AND ("Male") AND 

("Suicide") AND ("Mental Disorders" OR "Psychiatric 

Illness" OR "Psychiatric Diagnosis" OR "Behavior 

Disorders" OR "Mood Disorders" OR "Affective 

Disorders" OR "Personality Disorders") 

        3 

OpenGrey 

http://www.opengrey.eu/ 

("Aged") AND ("Male") AND ("Suicide") AND 

("Mental Disorders") 
        0 

TOTAL                                                                                                                                                     12.894                

 

 

4.4 Seleção dos estudos  

 

A seleção dos estudos foi realizada em três momentos. No primeiro momento, como um 

exercício de calibração, os revisores discutiram os critérios de elegibilidade e os aplicaram em 

uma amostra de 20% dos estudos recuperados para determinar a concordância inter-

examinador. Após obter um nível de concordância adequado (Kappa ≥ 0,81), os títulos dos 

estudos foram metodicamente analisados por dois revisores de elegibilidade (GCAR e WAV), 

de maneira independente, os quais não estavam cegos para os nomes dos autores e revistas. 

O segundo momento compreendeu a leitura dos resumos dos estudos restantes pelos 

revisores (GCAR e WAV) de maneira independente. Os registros cujos títulos correspondiam 

http://lilacs.bvsalud.org/
http://www.scielo.org/
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aos objetivos do estudo, mas que não possuíam resumos disponíveis, foram mantidos para o 

terceiro momento. Finalmente, foi procedida a leitura na íntegra dos estudos previamente 

elegíveis (terceiro momento), obtidos e avaliados com o objetivo de verificar se preenchiam os 

critérios de elegibilidade. 

Quando os revisores não chegavam a um acordo, um terceiro revisor (LRP) era 

consultado para tomar uma decisão final. Os estudos rejeitados foram registrados 

separadamente deixando claros os motivos de exclusão.  

 

 

4.5 Extração dos dados 

 

Após a seleção dos artigos, estes foram analisados e seus dados foram extraídos por dois 

revisores (GCAR e WAV) de forma independente, a partir das seguintes informações: autores, 

local e ano de publicação, período de avaliação, características da amostra (número e faixa 

etária), fontes de informação da tentativa ou consolidação do suicídio, fontes de informação 

demográfica, transtornos mentais e desfechos avaliados, método de diagnóstico do transtorno 

mental, prevalência dos transtornos mentais no grupo de homens idosos que tentaram suicídio 

e o principal resultado do estudo. Para garantir consistência entre os revisores, realizou-se um 

exercício de calibração com os dois revisores (GCAR e WAV) onde as informações foram 

extraídas de um estudo elegível de forma conjunta. Qualquer desacordo entre os revisores foi 

resolvido por meio de discussão e, quando estes dois revisores não chegavam a um acordo, um 

terceiro revisor (GCAR e WAV) era consultado para tomar uma decisão final.  

Os valores de prevalência de cada categoria de transtorno mental, segundo ICD-11, 

foram coletados, ou calculados quando necessário. Quando da necessidade do cálculo da 

prevalência e seus respectivos intervalos de confiança foram extraídos os dados referentes ao 

número absoluto de indivíduos com cada tipo de transtorno e também os números amostrais 

totais de idosos com transtornos mentais e que tentaram suicídio. 

 

 

4.6 Risco de viés individual e avaliação da qualidade metodológica dos estudos incluídos 

 

O risco de viés dos estudos e avaliação da qualidade metodológica individual dos 

estudos incluídos foi avaliado pela ferramenta “The Joanna Briggs Institute Critical Appraisal 
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tools for use in JBI Systematic Reviews” para estudos de prevalência (MUNN et al., 2015). Dois 

autores (GCAR e WAV) avaliaram de maneira independente, conforme as recomendações 

PRISMA-P (MOHER et al., 2015). Quaisquer discordâncias entre os revisores foram resolvidas 

por meio de discussão dos itens avaliados e quando estes dois revisores não chegaram a um 

acordo, um terceiro revisor (LRP) foi consultado para tomar uma decisão final. 

Cada estudo foi categorizado de acordo com o percentual de respostas positivas nas 

questões correspondentes a ferramenta de avaliação. O risco de viés foi considerado alto quando 

o estudo obteve até 49% das respostas classificadas como "sim", moderado quando o estudo 

obteve de 50% a 69% e baixo quando o estudo atingiu mais de 70% pontuação "sim" (JBI et 

al., 2014). 

 

 

4.7 Síntese dos resultados e metanálise 

 

A síntese dos resultados foi realizada por meio de análise descritiva dos estudos 

incluídos e apresentados de forma narrativa e por meio de tabelas. A prevalência global 

estimada de cada transtorno mental considerado foi calculada utilizando modelos de meta-

análise com efeito fixo e efeito randômico. A escolha do efeito apropriado para a correta 

representação dos resultados foi baseada na heterogeneidade apresentada. Quando de alta 

heterogeneidade (I2>50% ou chi-square p-value<0.05), o modelo de efeito randômico foi 

escolhido (DER SIMONIAN; LAIRD, 1986).  

 

 

4.8 Qualidade do acúmulo de evidência 

 

 A qualidade das evidências e a força de recomendação foram avaliadas por meio da 

ferramenta GRADE - Grading of Recommendation, Assessment, Development, and Evaluation 

(BALSHEM et al., 2011). O software GRADE pro GDT (http://gdt.guidelinedevelopment.org) 

foi utilizado para sumarização dos resultados. Esta avaliação foi baseada no desenho do estudo, 

limitações metodológicas, inconsistência, evidências indiretas, imprecisão e outras 

considerações. A qualidade da evidência foi caracterizada como alta, moderada, baixa ou muito 

baixa (BALSHEM et al., 2011). 

http://gdt.guidelinedevelopment.org/
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5 RESULTADOS 

 

5.1 Seleção dos estudos 

 

Durante a primeira fase da seleção dos estudos, foram encontrados 12.894 registros 

distribuídos em oito bases de dados eletrônicas, incluindo a literatura cinzenta. Após a remoção 

dos registros duplicados, 9.032 prosseguiram para a análise dos títulos e resumos, o que resultou 

em dezoito registros elegíveis para análise do texto completo. Após a leitura de texto completo, 

dezesseis estudos foram eliminados, pois não condiziam com o objetivo da presente revisão de 

literatura ou não apresentaram os dados segmentados para a população em estudo (Apêndice 

A). Dessa forma, dois estudos foram selecionados para análise qualitativa e metanálise. A 

Figura 1 descreve o processo de busca, identificação, inclusão e exclusão dos artigos. 

                              

Figura 1 - Fluxograma do processo de busca e seleção dos estudos, adaptado do PRISMA-P. 
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5.2 Características dos estudos elegíveis 

 

Os estudos foram publicados nos anos de 2004 e 2016 e foram realizados na Finlândia 

(SUOMINEN, K.; ISOMETSÄ, E.; LÖNNQVIST, J., 2004a) e Austrália (ALMEIDA et al., 

2016). Quanto ao desenho dos estudos, Almeida et al. (2016) desenvolveram um estudo de 

coorte e Suominen; Isometsä e Lönnqvist (2004a) um estudo transversal. Ambos os estudos 

(ALMEIDA et al., 2016; SUOMINEN, K.; ISOMETSÄ, E.; LÖNNQVIST, J., 2004a) 

reportaram aprovação ética para o acesso aos dados para diagnóstico e caracterização dos 

pacientes. Um dos estudos (SUOMINEN, K.; ISOMETSÄ, E.; LÖNNQVIST, J., 2004a) era 

parte de um estudo multicêntrico (WHO/EURO Multicentre Study on Parasuicide). O recorte 

etário para considerar o participante do estudo como idoso foi feito aos 60 anos em um estudo 

(SUOMINEN, K.; ISOMETSÄ E.; LÖNNQVIST J., 2004a) e em outro aos 65 anos 

(ALMEIDA et al., 2016). Para as análises estatísticas, enquanto Suominen; Isometsä e 

Lönnqvist (2004a) dividiu a população estudada em dois grupos (<60 anos; ≥60 anos), Almeida 

et al. (2016) considerou quatro grupos (65-69 anos; 70-74 anos; 75-79 anos e ≥80 anos). 

Detalhes dos estudos elegíveis podem ser observados na Tabela 2. 
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Tabela 2 - Sumário das principais características dos estudos elegíveis. 

 
Autor, ano Local do 

estudo 

Período 

de 

avaliaçã

o 

Amostra 

total 

Faixa 

etária 

Fontes de 

informações 

Método de 

diagnóstico do 

transtorno mental 

Transtornos mentais 

avaliados 

Desfechos avaliados 

Suominen; 

Isometsã; 

Lönnqvist (2004a) 

Helsinque, 

Finlândia 

1 ano 

(1997-

1998) 

81 

 

 

≥ 60 Prontuários de quatro 

hospitais gerais de 

Helsinque 

 

ICD-10 

 

Transtornos 

esquizofrênicos 

Transtornos de humor 

Transtornos 
relacionados ao uso de 

substâncias 

Transtornos neuróticos 

Transtorno de 

personalidade 

Outros transtornos 

mentais 

 

Taxa de suicídio dentro 

de 12 meses após 

receber alta hospitalar 

Almeida et al. 

(2016) 

Perth, 

Austrália 

16 anos  

(1996– 

2011) 

38.170 > 65 Western Australian 

Data Linkage System 

(WADLS) 

ICD-8 

ICD-9 

ICD-10 

Depressão 

Transtorno Bipolar 

Psicoses 

Demência 
Transtorno relacionado 

ao álcool 

Transtorno relacionado 

ao uso substâncias 

Taxa de suicídio e de 

tentativa de suicídio 

 

ICD: International Classification of Diseas 
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5.3 Risco de viés individual dos estudos 

 

Um estudo (SUOMINEN, K.; ISOMETSÄ, E.; LÖNNQVIST, J., 2004a) apresentou 

moderado risco de viés ou moderada qualidade metodológica, enquanto que outro estudo 

(ALMEIDA et al., 2016) apresentou baixo risco de viés ou alta qualidade metodológica. 

Informações detalhadas sobre o risco de viés dos estudos incluídos podem ser encontradas no 

Apêndice B.  

 

 

5.4 Síntese dos resultados e metanálise 

 

Os dois estudos incluídos nesta revisão sistemática apresentaram diferentes resultados 

após as análises estatísticas realizadas, uma vez que os estudos não possuíam objetivos 

similares. Suominen; Isometsä e Lönnqvist (2004a) observaram que não houve diferença 

estatisticamente significante entre os sexos para a tentativa de suicídio; que apenas um quinto 

dos idosos que tentaram suicídio tem mais de 75 anos; e que a maioria dos idosos tiveram 

contato com a Atenção Primária em Saúde antes da tentativa. Apenas 38% dos idosos que 

tentaram suicídio tiveram o diagnóstico de transtorno de humor antes da tentativa de suicídio. 

Após uma nova tentativa de suicídio, 61% dos idosos tiveram tratamento psiquiátrico 

previamente.  

Almeida et al. (2016) observaram que a principal variável associada à tentativa de 

suicídio em idosos foi a existência de tentativas prévias (HR = 203.14, 95% CI = 164.10, 

251.46). Quando os dados dos participantes com histórico de tentativa de suicídio foram 

removidos da análise multivariada, o transtorno bipolar assumiu como a principal variável 

associada (HR = 15,46, 95% IC = 9,71, 24,62). Os homens idosos que consumaram o suicídio 

eram 3,6 anos mais jovens dos que os homens idosos que não morreram em função de suicídio. 

Apenas três tipos de transtornos mentais foram relatados em ambos estudos e, 

consequentemente passíveis de síntese em uma medida única de prevalência global. Foram 

obtidas as prevalências dos transtornos de humor (ICD-11: 6A8 e 6CAG.7); transtornos 

esquizofrênicos (ICD-11: 6A2); e transtornos relacionados ao uso de substâncias (ICD-11: 

6C4Z). 
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As prevalências globais dos transtornos mentais avaliados variaram entre 42.0% e 5.0%, 

a maior prevalência deu-se para transtornos de humor (42.0%; IC95%: 37.0-47.0%; I2: 0.0% 

p=0.763), seguida de transtornos relacionados ao uso de substâncias (41.0%; IC95%: 8.0-

74.0%; I2: 96.4 p<0.001), sendo as estimativas obtidas pelo modelo de efeitos fixos e pelo 

modelo de efeitos randômicos, respectivamente. As medidas de ambos transtornos podem ser 

observadas na Figura 2 (a) transtornos de humor e Figura 2 (b) transtornos relacionados ao uso 

de substâncias. Os transtornos esquizofrênicos foram os menos prevalentes (5.0%; 95% IC: 

0.0%-14.0%; I2: 80.3% p=0.024). Estes dados podem ser observados na Figura 2 (c).  

Além dos desfechos avaliados na metanálise, outros transtornos mentais foram 

identificados, porém não foi possível estimar a prevalência global dos mesmos, uma vez que 

somente um estudo apresentou dados de tais condições (SUOMINEN, K.; ISOMETSÄ, E.; 

LÖNNQVIST, J., 2004a). Detalhes dos estudos elegíveis podem ser vistos na Tabela 3.  
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Prevalência dos transtornos de humor 

Estudos 

PREVALÊNCIA GLOBAL DOS TRANSTORNOS MENTAIS 

Estudos 

Prevalência dos transtornos relacionados ao uso de substâncias 

Prevalência dos transtornos esquizofrênicos 

Estudos 

Nota: Estimativa obtida pelo modelo de efeito randômico 

Nota: Estimativa obtida pelo modelo de efeito randômico 

Peso 

% 

 

 

 

 

% 

 

 

Peso 

% 

 

 

 

 

% 

 

 

Peso 

% 

 

 

 

 

% 

 

 

Geral (I-squared = 0.0%, p = 0.763) 

 

 

 

 

% 

 

 

Geral (I-squared = 96.4%, p = 0.000) 

 

 

 

 

% 

 

 

Geral (I-squared = 80.3%, p = 0.024) 

 

 

 

 

% 

 

 

Figura 2 - Prevalência geral de cada tipo de transtorno mental segundo metanálise utilizando efeitos 

fixos e aleatórios. (a) transtornos de humor; (b) distúrbios relacionados ao uso de substâncias; e (c) 

distúrbios esquizofrênicos. 
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Tabela 3 - Sumário dos principais resultados dos estudos elegíveis. 
 

Autor, ano Transtornos mentais associados à tentativa 

de suicídio 

Principal resultado 

Suominen; 
Isometsã; 

Lönnqvist 

(2004a) 

Transtornos de personalidade (3,64%), 
transtornos de humor (43,64%), transtornos 

esquizofrênicos (10,91%), transtorno 

relacionado ao uso de substâncias (23,64%), 
transtornos neuróticos (9,09%), outros 

transtornos mentais (9,09%). 

Os resultados do estudo sugeriram 
que os transtornos de humor 

permanecem não diagnosticados 

antes da tentativa de suicídio por 
parte da Atenção Primária 

   
Almeida et 

al. (2016) 

Transtorno Bipolar (33.57, 95% IC=23.59, 

47.79), depressão (21.85, 95% IC = 16.61, 

28.74), transtornos esquizofrênicos (4.71, 95% 

IC = 1.73, 12.84), transtorno relacionado ao 
álcool (12.21, 95% IC=9.28, 16.07), transtornos 

por outras substâncias (3.49, 95% IC=2.69, 

4.52). 

O estudo concluiu que tentativas 

prévias de suicídio estão 

associadas a novos episódios de 

tentativas de suicídio, porém não 
está associado a consumação do 

ato, já os transtornos psicológicos 

estão associados a mortes por 
suicídio. 

IC – Intervalo de Confiança 

 

 

5.5 Qualidade da evidência 

 

 A qualidade da evidência foi dividida em três desfechos avaliados pela ferramenta 

GRADE (BALSHEM et al. 2011). A qualidade do desfecho relacionado a prevalência de 

transtornos de humor foi classificada como baixa, o que significa dizer que o verdadeiro efeito 

pode ser substancialmente diferente da estimativa do efeito. Enquanto que as qualidades dos 

desfechos relacionados a transtornos relacionados ao uso de substância e transtornos 

esquizofrênicos foram classificadas como muito baixo, o que significa dizer que o efeito 

verdadeiro provavelmente será substancialmente diferente da estimativa de efeito (Tabela 4).  
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Tabela 4 - Tabela para os Desfechos da Revisão Sistemática e Metanálise - Grading of Recommendations Assessment, Development, and Evaluation (GRADE). 

 

Avaliação da Qualidade Resumo dos Resultados Importân

cia 

Nº de 

Estudos 

Desenho do 

Estudo 

Risco de Viés Inconsistência Evidência Indireta Imprecisão Viés de 

Publicação 

Efeitos Qualidade 

Geral   

Desfecho I: Prevalência de transtornos de humor 

2 Observacional Sem 

limitações 

graves 

Sem 

inconsistência 

grave 

Sem evidências 

indiretas 

importantes 

Sem 

imprecisão 

grave 

Nenhum Fixo 

(95% IC) 

42%  

(37.0-47.0%) 

⨁⨁ 

BAIXO 
Crítica 

Desfecho II: Prevalência de transtornos relacionados ao uso de substâncias 

2 Observacional Sem 
limitações 

graves 

Muito grave1 Sem evidências 
indiretas 

importantes 

Sem 
imprecisão 

grave 

Nenhum Aleatório 
(95% IC) 

41%  

(8.0-74.0%) 

⨁ 

Muito 
baixo 

Crítica 

Desfecho III: Prevalência de transtornos esquizofrênicos 

2 Observacional Sem 

limitações 

graves 

Muito grave1 Sem evidências 

indiretas 

importantes 

Sem 

imprecisão 

grave 

Nenhum Aleatório 

(95% IC) 

5%  

(0.0-14.0% 

⨁ 

Muito 

baixo 

Crítica 

 

GRADE Working Group para classificação de evidências 

Elevado grau de certeza: Estamos muito confiantes que o efeito real está próximo do efeito estimado. 

Moderado grau de certeza: Estamos moderadamente confiantes no efeito estimado: É provável que o efeito real esteja próximo do efeito estimado, mas existe a possibilidade 

que seja substancialmente diferente. 

Baixo grau de certeza: A nossa confiança no efeito estimado é limitado: O efeito real poderá ser substancialmente diferente do efeito estimado. 

Grau de certeza muito baixo: Nós temos muito pouca confiança no efeito estimado: É provável que o efeito real seja substancialmente diferente do efeito estimado. 
1 Classificação reduzida em 2 níveis devido à elevada heterogeneidade apresentada (I²>50%).  
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6 DISCUSSÃO 

 

 

 Por meio desta revisão sistemática foi possível observar uma maior prevalência de 

tentativa de suicídio em homens idosos com transtornos mentais que apresentavam algum 

transtorno de humor. Uma maior vulnerabilidade do homem idoso em cometer suicídio tem 

sido observada (CONEJERO et al., 2018; KUMAR; ANISH; GEORGE, 2015; MOOLA et al., 

2017; SUOMINEN, K.; ISOMETSÄ, E.; LÖNNQVIST, J., 2004a; SUOMINEN et al., 2004b). 

Normalmente, as justificativas para esse comportamento são os diagnósticos de doenças 

crônicas que interferem na qualidade de vida (JOHN et al., 2018; ROBERTS et al., 2018), a 

solidão, a perda de um familiar ou até mesmo o tédio e a falta de um emprego (WALTERS et 

al., 2018).  

É importante considerar se essas justificativas podem desencadear em depressão, o que 

reforçaria os resultados desta revisão sistemática. Nesse sentido, tem-se observado uma curva 

crescente de diagnóstico de depressão em pessoas idosas na última década, causada 

principalmente pela solidão ou pela sensação de inutilidade para sociedade (FISKE; 

WETHERELL; GATZ, 2009; SÖZERI-VARMA, 2012). Estudos realizados em diferentes 

países e com diferentes faixas etárias correlacionam fortemente a depressão com tendências 

suicidas (CONWELL et al., 2011; KUMAR; ANISH; GEORGE, 2015) e evidenciam a relação 

entre depressão e suicídio em homens idosos (ALMEIDA et al., 2016; LAWRENCE et al., 

2000). Ao encontro dessas informações, observou-se que 70% dos idosos acima de 70 anos que 

cometeram suicídio apresentavam depressão (KARVONEN et al., 2008).  

 Outro transtorno de humor estudado foi o transtorno bipolar. Almeida et al. (2016) 

mostraram que idosos com transtorno bipolar apresentaram 33 vezes mais chances de 

cometerem o suicídio, após a primeira tentativa. Esses autores (ALMEIDA et al. 2016) 

apontaram ainda que o transtorno bipolar, dentre os transtornos mentais, é aquele que apresenta 

chance de uma segunda tentativa de suicídio. Há uma correlação da desordem bipolar com o 

suicídio em todas as faixas etárias, havendo também uma tendência de pessoas com transtorno 

bipolar do tipo II utilizar de métodos mais violentos e letais nas suas tentativas de suicídio 

quando comparadas ao tipo I (NOVICK; SWARTZ; FRANK, 2010). Mantidas as proporções 

entre os sexos, o suicídio em pessoas com transtorno bipolar tem sido influenciado por fatores 

de sazonalidade (SCAINI; QUEVEDO, 2018). O tratamento medicamentoso é essencial para a 
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prevenção do suicídio nessa população, sendo que a associação entre estabilizadores de humor 

e antidepressivos foi associada com um menor risco de suicídio (AIZENBERG et al., 2006). 

 Os transtornos esquizofrênicos também foram associados a tentativa de suicídio nos 

estudos elegíveis, apesar de apresentarem a menor prevalência dentre os transtornos mentais 

metanalizadas. Homens idosos com esquizofrenia chegam a apresentar 4.71 vezes mais chances 

de cometer suicídio (ALMEIDA et al., 2016) e as tentativas nessa população estão fortemente 

relacionadas a consumação do suicídio (HOR; TAYLOR, 2010). O uso de álcool é um forte 

preditor para consumação do suicídio em esquizofrênicos (HOR; TAYLOR, 2010). Hor e 

Taylor (2010) afirmam que a melhor prevenção para o suicídio em pacientes esquizofrênicos 

deve ser conduzida estimulando a adesão desses pacientes à terapia medicamentosa. Esses 

achados reforçam a importância do diagnóstico oportuno e do tratamento adequado de 

transtornos mentais em homens idosos. 

Os transtornos relacionados ao uso de substâncias foi um dos transtornos mais 

prevalentes entre os homens idosos com transtornos mentais nesta revisão sistemática. Existe 

uma correlação dos transtornos relacionados ao uso de substâncias com o suicídio em todas as 

faixas etárias, porém há uma redução no volume de diagnóstico desse tipo de transtorno mental 

com o avançar da idade entre homens idosos (KARVONEN et al., 2008). 

 O suicídio representa um importante problema para a saúde pública, afetando tanto 

países desenvolvidos quanto países em desenvolvimento (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE 

SAÚDE, 2015). Nesta revisão, estudos sobre a tentativa de suicídio em homens idosos com 

transtornos mentais foram realizados em países desenvolvidos. Dessa forma, a principal 

limitação do presente estudo se refere à falta de estudos em países de economia emergente, o 

que impossibilita a generalização dos dados obtidos para a realidade mundial. Além disso, a 

alta heterogeneidade metodológica e o baixo número de estudos elegíveis demonstram a 

necessidade da condução de estudos mais bem delineados a fim de se obter evidências 

científicas mais conclusivas para esse importante tópico.  

Já é de conhecimento que o suicídio é mais prevalente entre homens (CAO et al., 2015; 

CONWELL; BRENT, 1995; CONWELL et al., 1996; DRAPER, 1996; MOŚCICKI  1995; 

SCAINI; QUEVEDO, 2018; SHAO et al., 2016; WAERN et al., 2002), que atinge em maiores 

proporções os idosos (KOO et al., 2017b; LIU, 2009; MINAYO et al., 2012; PARK, 2013; 

SANABRIA et al., 2017; ZHONG; CHIU; CONWELL, 2016) e, que homens idosos utilizam 

métodos mais violentos de suicídio - com destaque ao enforcamento (KARVONEN et al., 
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2008). A tentativa de suicídio é, então, um marcador importante para a identificação do 

comportamento suicida com vistas ao planejamento do tratamento e prevenção do suicídio 

(CHRISTIANSEN; JENSEN, 2007). Nesse sentido, esta revisão sistemática, ao apresentar a 

prevalência de tentativas de suicídio para cada transtorno analisado, auxilia no planejamento do 

cuidado de homens idosos, além de reforçar a importância de um correto e rápido diagnóstico 

desses transtornos mentais (GIRIANELLI et al., 2018; NOVICK; SWARTZ; FRANK, 2010; 

SCAINI; QUEVEDO, 2018).  

Especialmente em relação ao transtorno de humor, mais prevalentemente relacionado a 

tentativa de suicídio na metanálise desse estudo, cabe reforçar a importância de um diagnóstico 

precoce por parte da Atenção Primária em Saúde, o qual não têm ocorrido de forma satisfatória 

antes da tentativa de suicídio (SUOMINEN, K.; ISOMETSÄ, E.; LÖNNQVIST, J., 2004a). No 

grupo dos transtornos mentais a correta terapia medicamentosa parece destacar-se como a 

melhor alterativa de prevenção ao suicídio (AIZENBERG et al., 2006, HOR; TAYLOR, 2010). 

 

 

6.1 Qualidade da evidência 

 

 Utilizando a ferramenta GRADE, a qualidade geral das evidências obtidas foi de baixa 

e muito baixa para os desfechos avaliados. Esse resultado pode ser justificado pelo 

delineamento próprio de estudos observacionais, que apresentaram diferentes desenhos. Além 

disso, a inconsistência presente nos resultados dos estudos elegíveis dificultou a determinação 

de uma conclusão homogênea. Além da subnotificação comumente associada aos dados 

secundários sobre suicídio, também há questões contextuais (estima e pressões em ambientes 

legais, religiosos e políticos), dificuldades de diagnóstico em alguns casos (auto-inanição, 

quedas, afogamentos, acidentes automobilísticos e a overdose de opiáceos) e a falta de um 

procedimento padronizado internacionalmente para notificação de suicídio. 

 Por outro lado, esta revisão demonstrou a fragilidade dos estudos publicados sobre este 

importante tema e a falta de estudos padronizados e de alta qualidade que nos forneçam 

evidências consistentes. Além disso, esta revisão é inédita e apresenta grau de evidência nível 

3 atestado pelo Oxford Centre for Evidence-based Medicine. 
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7 CONCLUSÃO 

 

 

 As evidências dessa revisão sistemática e metanálise sugerem que os transtornos de 

humor e os transtornos relacionados ao uso de substâncias apresentaram uma maior prevalência 

entre os homens idosos com transtornos mentais que tentam suicídio, enquanto os transtornos 

esquizofrênicos foram os que apresentaram menor prevalência. No entanto, o pequeno número 

de estudos que apresentam os dados de homens idosos separados, a diferença nos desenhos de 

estudo, a baixa ou muito baixa qualidade de evidências relacionadas aos desfechos estudados 

limitam a força e a capacidade de generalização de nossos achados. Ainda é preciso considerar 

que outros transtornos mentais existentes não puderam ser incluídas na metanálise, pois apenas 

um estudo às considerou, a saber: transtornos de personalidade, transtornos neuróticos e outros 

transtornos não especificados. 

O número de tentativas de suicídio pode ser ainda maior do que as estimativas 

demonstram, sendo este subestimado, considerando as possibilidades de falhas nos registros ou 

do desfecho suicídio estar sendo subvalorizado em função de outros diagnósticos. Nesse 

sentido, é importante considerar o papel dos serviços de saúde no diagnóstico precoce dos 

transtornos mentais em homens idosos para proposição de um tratamento oportuno e adequado. 

Diante da tentativa de suicídio deve-se aumentar a atenção à esses pacientes, uma vez que uma 

nova tentativa poderá ocorrer ou mesmo o suicídio ser consumado. 
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APÊNDICE A – Artigos excluídos e as razões para as exclusões  (n=16). 

Referência Autores Razões para exclusão 

1.  Barnow e Linden (2000) 1 

2.  Barnow e Linden (2002) 1 

3.  Awata et al. (2005) 1 

4.  Cukrowicz et al. (2008) 1 

5.  Corna et al. (2010) 1 

6.  Almeida e Quintão (2012) 1 

7.  Britton et al. (2012) 1, 2 

8.  Conner et al. (2014) 2 

9.  Borges et al. (2015) 1 

10.  Jahn et al. (2015) 1 

11.  Wahlin et al. (2015) 1 

12.  Waern et al. (2002) 2 

13.  Useda et al. (2004) 2 

14.  Aizenbug et al. (2006) 2 

15.  Conner et al. (2013) 2 

16.  Britton et al. (2017) 1, 2 

1) Estudos que trataram puramente da ideação suicida ou de suicídio consumado; 2) Estudos que não 

apresentaram de forma segmentada os dados para homens e/ou idosos. 
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Apêndice B - Risco de viés e qualidade metodológica avaliados pela ferramenta “The Joanna Briggs Institute Critical Appraisal”.  
 

Autores Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 % sim/risco de viés 

Suominen; Isometsã; 

Lönnqvist (2004a)  
√ √ X √ X √ √ √ X 

66,6% / moderado 

Almeida et al. (2016) √ √ √ √ X √ √ √ X 77,7% / baixo 

 

√ - Sim; X - Não; I – Incerto; 1) Was the sample frame appropriate to address the target population? 2) Were study participants sampled in an appropriate way? 3) Was the 

sample size adequate? 4) Were the study subjects and the setting described in detail? 5) Was the data analysis conducted with sufficient coverage of the identified sample? 6) 

Were valid methods used for the identification of the condition? 7) Was the condition measured in a standard, reliable way for all participants?  8) Was there appropriate 

statistical analysis? 9) Was the response rate adequate, and if not, was the low response rate managed appropriately? 
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nexo A –  Ficha de Submissão do artigo científico. 
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