
REVISTA BRASILEIRA DE TERAPIAS COGNITIVAS, 2010 VOLUME 6 N°2

59

ARTIGOS 

Resolução de Problemas e Tentativa de Suicídio: Revisão 

Sistemática 

Problem-Solving and Suicide Attempt: Systematic Review 

Márcia Keller Coronel 1; Blanca Susana Guevara Werlang 2

1-  Psicóloga. Especialista em Psicologia Hospitalar pela Universidade Luterana do Brasil 

(ULBRA). Mestre em Psicologia Clínica pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande 

do Sul (PUCRS).  

2- Psicóloga. Doutora em Ciências Médicas/Saúde Mental pela Universidade Estadual de 

Campinas (UNICAMP). Professora Titular da Faculdade de Psicologia da Pontifícia 

Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). Membro do Grupo de Trabalho para 

implantar a Estratégica Nacional de Prevenção ao Suicídio (Ministério da Saúde/Brasil).  

Correspondencia: 

Blanca Susana Guevara Werlang 

Av. Ipiranga, 6681 - Prédio 11 - 9º andar - Faculdade de Psicologia - PUCRS 

90619-900  Porto Alegre, RS  Fone/fax: (51) 3320-3633 E-mail: bwerlang@pucrs.br 

DOI: 10.5935/1808-5687.20100015



 

REVISTA BRASILEIRA DE TERAPIAS COGNITIVAS, 2010 VOLUME 6 N°2 

60

RESUMO 

Com o objetivo de verificar a produção científica da temática resolução de problemas e 

tentativa de suicídio, foi desenvolvida uma revisão sistemática, identificando e analisando 

abstracts localizados nos sistemas Medline, PsycInfo, Lilacs e Scielo, no período de 1989 

a 2009. Foram analisados 120 abstracts em seis dimensões de análise: sistemas de 

indexação, ano de publicação, idioma de publicação, tipo de delineamento, cruzamento 

de variáveis e faixa etária do grupo amostral. Constatou-se um predomínio de 

publicações, em língua inglesa, no sistema Medline, com delineamento quase-

experimental, e com uma concentração maior na última década. A faixa-etária mais 

investigada foi a adultez e a variável mais pesquisada em relação à resolução de 

problemas e tentativa de suicídio foi a depressão, seguida de aspectos 

sociais/relacionais, cognitivos, de agressividade, psiquiátricos e neuropsicológicos. A 

maioria destes estudos são quase experimentais e apontam uma associação positiva 

entre comportamento suicida e deficiência na resolução de problemas. 

Palavras-chave: Resolução de Problemas; Tentativa de Suicídio; Revisão de literatura. 

ABSTRACT 

In order to check the scientific production on Problem-solving and Suicide Attempt, a 

systematic review was developed, identifying and analyzing abstracts from 1989 through 

2009 at Medline, PsycInfo, Lilacs and Scielo systems. A hundred and twenty abstracts 

were analyzed as to six different analysis dimensions: indexing, publication year, 

publication language, kind of outline, and crossing of variables and age of the sample. 

Results showed predominance of publications written in English, at Medline system, 

having a quasi-experimental design, and higher concentration in the last decade. The 

most researched age range was adultness and the most researched variable concerning 

problem-solving and suicide attempt was depression, followed by social/relational, 

cognitive, psychiatric and neuropsychological aspects. Most of these studies are quasi-

experimental and indicate a positive association between suicide behavior and problem-

solving failure.        

Keywords: Problem-solving; Suicide Attempt; Literature review.  
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INTRODUÇÃO 

A ocorrência de suicídio e sua tentativa tem aumentado ao longo das décadas. Altas 

taxas de violência fatal e traumas derivados de agressões são fenômenos vivenciados por 

toda sociedade. A auto-agressão está inserida nos contextos de violência e torna-se tema 

de discussões sobre saúde pública (Ministério da Saúde [MS], 2006; Botega, 2007). É a 

causa de mais da metade das mortes por violência, estimando-se que ao longo do ano 

2003, nada menos do que 900.000 pessoas, no mundo, cometeram suicídio (World 

Health Organization [WHO], 2009). 

Esses dados colocam esse modo de morte entre as três principais causas de óbitos 

em jovens (15 a 34 anos), e entre as dez principais causas de morte, no mundo, para 

todas as idades (Krug, Dahlberg, Zwi & Lozano, 2003; Botega, Rapeli & Freitas, 2004; 

WHO, 2009). Quanto às tentativas de suicídio, estima-se que os coeficientes sejam pelo 

menos de dez a vinte vezes maior que o número de suicídios (Botega & Rapeli, 2002; 

Werlang & Botega, 2004). Além disso, Botega, Mauro e Cais (2004) alertam para o fato 

de que 15 a 25% das pessoas que tentam o suicídio tentarão se matar novamente no 

ano seguinte, e 10% das pessoas que tentam o suicídio, conseguem efetivamente matar-

se nos próximos dez anos. 

No Brasil, as taxas de suicídio não são tão alarmantes como as que aparecem em 

países como a Hungria, Finlândia, Japão, Rússia, Áustria, entre outros, que apresentam 

coeficientes, no sexo masculino, que superam 30 casos em 100.000 habitantes. Entre os 

países sul-americanos, o Brasil apresenta uma das menores taxas de suicídio. 

Entretanto, da mesma forma que em outros continentes, tem-se observado na América 

do Sul um incremento nos coeficientes de suicídio entre adolescentes e adultos jovens do 

sexo masculino (Sánchez, Orejarena, Guzmán & Forero, 2002; Serfaty, Foglia, Masautis 

& Negri, 2003) e entre populações indígenas (Oliveira & Lotufo Neto, 2003). É pertinente 

mencionar que mesmo o Brasil sendo um país com baixa taxa de suicídio (em média 
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4,9/100.000 habitantes), como é um país populoso, atinge o nono lugar em números 

absolutos de suicídio. Deixando-se à margem o real problema da subnotificação, o 

suicídio respondeu por 0,8% de todos os óbitos da população brasileira em 2004 (MS, 

2006).  

Pesquisadores explanam enfoques de compreensão do suicídio baseado em fatores 

multideterminantes, entre eles: biológicos, sociais, psicológicos e psiquiátricos (WHO, 

2009). Nesse sentido, pesquisas têm apontado os déficits na resolução de problemas 

como um importante fator de risco para o comportamento suicida. Estudiosos, ao longo 

de décadas, investigaram as relações e a influência desse déficit em tentativas de 

suicídio e suicidas e compreenderam haver diversas variáveis que se interrelacionam, 

entre elas: a rigidez cognitiva (Neuringer, 1964, Patsiokas, Clum & Luscomb, 1979), o 

pensamento dicotômico (Neuringer, 1967) e a dificuldade de solucionar problemas de 

forma efetiva (Levenson & Neuringer, 1971).  

Esses três conceitos se interrelacionam, já que a rigidez cognitiva seria uma 

combinação do pensamento dicotômico com a deficiência na resolução de problemas 

(Neuringer, 1964). Por sua vez, o pensamento dicotômico caracteriza-se por uma 

polarização de idéias em que o sujeito considera algo como extremamente bom ou mal, 

não sendo capaz de analisar uma situação como contendo ambos aspectos (Neuringer, 

1967; Shneidman, 1993, 1994). A deficiência na resolução de problemas é compreendida 

como uma falta de habilidade na interpretação de problemas e na busca de estratégias 

diversas para solucioná-los de forma eficiente (Chi & Glaser, 1992; Sternberg, 2000; 

Nezu & Nezu, 2002).  

Aspectos cognitivos de indivíduos suicidas foram estudados desde a década de 60 

por Neuringer (1964), que investigou o modo de pensar desses indivíduos. Definiu-os 

como rigidamente organizados, apresentando dificuldades em mudar de idéia ou 

encontrar novas soluções alternativas frente a dificuldades emocionais. O autor enfatiza 

que o suicida se considera indefeso e, quando colocado em uma situação em que se 

sente “sem saída”, desenvolve uma ansiedade intolerável que o leva a pensar que a 
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única ação possível é fugir através de sua morte. A investigação de Neuringer (1964) foi 

desenvolvida com uma amostra de 45 sujeitos, distribuídos em 3 grupos de 15 sujeitos 

cada: um grupo constituído por sujeitos com história de tentativa de suicídio, outro com 

portadores de transtornos psicossomáticos e o último com indivíduos controle. Os 

instrumentos de avaliação utilizados foram The Califórnia F Scale e o Rokeach Map Test, 

ambos objetivando avaliar a rigidez cognitiva. O primeiro é constituído por 29 itens com 

opções dicotômicas de concordância ou discordância e o segundo é composto por sete 

mapas em que o indivíduo necessita traçar rotas para atingir um ponto identificado. A 

conclusão alcançada por Neuringer, nesse estudo, foi que os sujeitos com tentativa 

prévia de suicídio apresentavam maior rigidez cognitiva do que os sujeitos dos outros 

grupos.  

No ano de 1967, esse mesmo pesquisador, ampliou seus estudos sobre aspectos 

cognitivos de tentativas de suicídio, investigando o pensamento dicotômico. Baseou sua 

pesquisa no referencial de Shneidman (suicidologista americano), que explica a 

polarização do pensamento como um sistema de pensamentos extremos. A polarização é 

considerada como um extremo em que o objeto é observado como totalmente bom ou 

totalmente mau, com mínima, ou, senão, ausência de modulação de análise do objeto 

em seus detalhes. A aderência rígida ao extremo negativo do pensamento dicotômico 

pode levar a situações que são letais, isto é, um indivíduo que está insatisfeito com a sua 

vida e não consegue encontrar uma saída aceitável para si, não pensa em caminhos 

alternativos como mudança para sua vida, mas toma a morte como a única alternativa. 

Como as possibilidades não são percebidas, a situação é considerada insolucionável e a 

principal idéia de escapar é através da morte (Shneidman, 1993, 1994).  

O pensamento dicotômico, portanto, está intimamente relacionado a um 

funcionamento cognitivo inflexível. Para avaliar essa característica, Neuringer (1967) 

trabalhou com uma amostra (n=45) novamente dividida em 3 grupos: um de indivíduos 

com tentativa de suicídio, outro de psicossomáticos e o terceiro de sujeitos do grupo 

controle, utilizando o método The Semantic Differential, para avaliação de pensamento 
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dicotômico e a Escala Wechsler de Inteligência para Adultos (WAIS), para avaliação de 

inteligência. Após a análise dos dados, verificou que o grupo de tentativas de suicídio 

apresentava maior dicotomização do pensamento do que os sujeitos dos demais grupos. 

Em 1971, Levenson e Neuringer, investigaram a resolução de problemas em 

adolescentes suicidas, buscando relacionar a habilidade de solucionar problemas com o 

comportamento auto-destrutivo. Considerando que o grupo com comportamentos auto-

destrutivos tivesse capacidade para solucionar problemas de modo deficiente, esses 

autores compararam tentativas de suicídio, sujeitos com diagnóstico psiquiátricos e 

pessoas consideradas normais, totalizando uma amostra de 39 adolescentes entre 15 e 

17 anos. Os participantes desse estudo foram avaliados quanto aos níveis de inteligência 

através do subteste Informação do WAIS, quanto à capacidade para resolver problemas 

através do subteste Aritmética do mesmo instrumento, e do Rokeach Map Reading 

Problem Test. Levenson e Neuringer (1971) concluíram que os adolescentes com 

comportamento auto-destrutivo apresentavam uma incapacidade cognitiva de encontrar 

soluções frente a problemas urgentes ou que geravam tensão.  

Ainda na década de 70, Patsiokas, Clum e Luscomb (1979) apresentaram uma 

proposta de investigação da rigidez cognitiva, supondo existir uma maior presença de 

comportamentos dependentes e impulsividade nos sujeitos com história de suicídio. A 

amostra foi composta por 49 sujeitos internados em unidade psiquiátrica por tentativa de 

suicídio e 48 sujeitos internados na mesma unidade sem história de tentativa de suicídio. 

A impulsividade foi medida através do Matching Familiar Figures Test (MFFT), a 

dependência pelo Embedded Figures Test (EFT) e a rigidez através do Alternative Uses 

Test (AUT). Os autores verificaram que os sujeitos com tentativa de suicídio 

apresentavam maior rigidez cognitiva do que o grupo de indivíduos com distúrbio 

psiquiátrico sem tentativa de suicídio. Isso indica que os tentativas de suicídio  

apresentavam déficit em habilidades diversas para enfrentamento de situações 

estressantes, não conseguindo pensar em novas opções de comportamento nessas 

situações de vida.  
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De acordo com o modelo proposto por Schotte e Clum (1987), os indivíduos com 

dificuldades em flexibilizar o pensamento, quando submetidos a uma vivência em que 

naturalmente ocorrem condições de alto estresse, são cognitivamente despreparados 

para desenvolver soluções adaptativas necessárias ao enfrentamento. A situação 

estressante desperta desesperança e o suicídio pode ser percebido como única solução 

para suas dificuldades.  

D`Zurilla e Nezu (1990) entendem a resolução de problemas sociais como um 

processo cognitivo-comportamental autodirecionado, pois os indivíduos buscam 

identificar ou descobrir formas adaptativas de enfrentamento em situações problemáticas 

do curso diário da vida. Consideram o processo de resolução de problemas como dividido 

em cinco componentes: 1. Orientação do problema; 2. Geração de soluções alternativas; 

3. Tomada de decisão; 4. Implementação da solução e 5. Verificação da solução.  

Williams et al. (1996) propõem que, para que a resolução de problemas seja bem-

sucedida, com resultados positivos para o sujeito, depende muito da qualidade das 

memórias recuperadas. Os pacientes suicidas seriam deficientes nesse processo, porque 

não conseguiriam acessar memórias específicas, que são úteis por serem detalhadas, 

oferecendo pistas para gerar soluções potenciais. Pacientes com depressão 

apresentariam a mesma dificuldade. Sujeitos suicidas e depressivos não conseguiriam 

relembrar estratégias específicas que já funcionaram positivamente, em circunstâncias 

similares, para conseguir solucionar um problema. 

Sem dúvida, vários fatores estão relacionados à ocorrência de uma crise suicida, 

sendo a depressão um dos principais para o seu desenvolvimento. Pesquisas indicam que 

a pessoa deprimida com crise suicida pode ser cognitiva e emocionalmente desprovida de 

estratégias de enfrentamento frente a conflitos interpessoais e em resoluções de 

problemas da vida (Dieserud, Roysamb, Ekeberg & Kraft, 2001).  

Nezu (1986) estudou a relação entre depressão e ineficiência na resolução de 

problemas e sugeriu que a presença de qualquer um serve para aumentar a 



 

REVISTA BRASILEIRA DE TERAPIAS COGNITIVAS, 2010 VOLUME 6 N°2 

66

probabilidade de que o outro também ocorra. O autor investigou essa relação em 

estudantes de nível universitário e concluiu que os sujeitos que apresentaram altos níveis 

de sintomas depressivos também consideravam-se menos confiantes e menos ativos em 

sua habilidade em resolução de problemas. Csorba et al. (2007), em estudo realizado 

com 99 pacientes adolescentes com tentativa de suicídio, concluiu haverem quatro 

fatores que compõem a analise das dimensões que integram o comportamento suicida: 

depressão, estresse, comportamento adictivo e grau de suicidalidade.  

Por outro lado, a depressão está também diretamente relacionada a um sentimento 

de desesperança. A desesperança, presente nos tentativas de suicídio, indica uma 

inflexibilidade cognitiva (Maris, 2002). Esses sujeitos têm uma dificuldade em acreditar 

que existam alternativas não suicidas para os problemas da sua vida. Levenson e 

Neuringer (1971), bem como Patsiokas, Clum e Luscomb (1979), afirmam que a 

desesperança seria uma conseqüência da rigidez cognitiva, do pensamento dicotômico e 

dos déficits na resolução de problemas. Assim, quando a inflexibilidade em solucionar os 

problemas é acompanhada de desesperança, poderia-se pensar num aumento do risco 

de suicídio, pois a desesperança implica uma falta de confiança e uma descrença quanto 

ao futuro. Ocorreria, pela rigidez, um estreitamento de opções para solucionar problemas 

e, pela desesperança, uma falta de otimismo para continuar investindo na solução de 

determinada dificuldade (Yufit, 1991). 

Roškar, Zorko, Bucik e Marušic (2007) utilizaram medidas de desesperança, de 

habilidade na resolução de problemas e de funcionamento executivo em três grupos 

amostrais: tentativas de suicídio, pacientes psiquiátricos e voluntários sem doença 

diagnosticada. Após o estudo, constatou-se que os pacientes com tentativa de suicídio 

apresentavam maiores níveis de desesperança e menores habilidades para resolver 

problemas do que os demais grupos. O terceiro grupo apresentou menor desesperança e 

maior habilidade para resolver problemas do que os outros dois. 

O processo de resolução de problemas foi estudado, também, em sujeitos 

adolescentes. Wilson, Telzer e Bergman (1995) investigaram a resolução de problemas 
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relacionada ao estresse e ao enfrentamento em adolescentes que tentaram suicídio. A 

amostra foi composta de 20 sujeitos com tentativa de suicídio, comparados a 20 de 

grupo de controle. Os pesquisadores utilizaram instrumentos de avaliação de inteligência, 

de flexibilidade na resolução de problemas, de estresse e entrevista semiestruturada 

para avaliação de enfrentamento. Os autores concluíram que os sujeitos com tentativa 

de suicídio possuíam dificuldades em avaliar as situações-problema, mas não tanto na 

tentativa de solucioná-las. Além disso, os que tentaram suicídio demonstraram 

empreender menos esforços no enfrentamento dessas situações. Isso indica que os 

adolescentes com tentativa se considerariam com pouca capacidade de obter sucesso 

após empreender uma estratégia de enfrentamento, pela inexatidão dos dados avaliados 

na situação de estresse. 

Grover et al. (2009) avaliaram efeitos do estresse na habilidade para resolução de 

problemas, em 102 adolescentes com tentativa de suicídio. Os resultados mostraram que 

eventos de vida estressantes estão relacionados a ideação suicida e a tentativa de 

suicídio. A resolução de problemas estaria relacionada mais com a ideação que com a 

tentativa de suicídio. Níveis altos de estresse com baixa capacidade para resolver 

problemas levariam o adolescente a aumentar a ideação suicida e, consequentemente, o 

risco de uma tentativa de suicídio. 

Os pesquisadores Carris, Sheeber e Howe (1998) realizaram um estudo com 270 

adolescentes e suas famílias, investigando aspectos familiares através da Family 

Adaptability and Cohesion Evaluation Scale II (FACES II), a ideação suicida pela Adult 

Suicidal Ideation Questionnaire (ASIQ) e o déficit de resolução de problemas pelo 

Problem-Solving Inventory (PSI). Os dados indicaram que a rigidez familiar afeta 

indiretamente os níveis de ideação suicida do adolescente por seu efeito nas habilidades 

de resolução de problemas. Concluíram que uma família rígida acaba por fornecer aos 

seus filhos adolescentes alternativas restritas para resolver os problemas, incrementando 

a possibilidade de ideação suicida. Aspecto corroborado por Asarnow, Berk e Baraff 

(2009), utilizando um contexto de terapia familiar com indivíduos com tentativa de 
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suicídio. 

A partir da década de 90, foram desenvolvidas pesquisas relacionando aspectos 

cerebrais de resolução de problemas em pacientes que tentaram suicídio, alocando sua 

função no córtex pré-frontal, em um grupo de funções chamadas de funções executivas 

do lobo frontal (Ellis, Berg & Frazen, 1992; Audenaert et al. 2002; Keller & Werlang, 

2005). Dimitrov, Grafman e Hollnagel (1996) investigaram a relação do lobo frontal com 

o déficit em resoluções de problemas. Identificaram o lobo frontal como responsável pela 

planificação, associação e execução de determinada estratégia para solucionar 

problemas. Dentre as alterações apresentadas por pessoas com disfunções no lobo 

frontal estão: perseveração de pensamento, desinibição, impulsividade e respostas 

inapropriadas aos ambientes. Lesões na região ventromedial acarretariam incompetência 

social e diminuição sensitiva do estímulo social relevante.  

Bartfai, Winborg, Nordstrom e Asberg (1990) realizaram uma pesquisa com o 

intuito de avaliar a capacidade de solucionar problemas em indivíduos que tentaram 

suicídio. A amostra foi composta por um grupo de nove pacientes psiquiátricos com 

tentativa de suicídio recente, comparados a outros grupos, um com sujeitos com dor 

idiopática e outro com sujeitos da população em geral. Os pesquisadores avaliam 

inteligência, flexibilidade cognitiva, medidas de espontaneidade e iniciativa. Os resultados 

identificaram diferenças nos níveis de inteligência, com o grupo de suicidas apresentando 

escores significativamente mais baixos em relação aos demais grupos. Quanto aos 

aspectos frontais, foram identificadas diferenças significativas entre os escores do grupo 

que tentou suicídio e os demais, indicando que deficiências frontais estariam presentes 

nos primeiros. Quanto a flexibilidade cognitiva, não houve diferença significativa entre os 

grupos. No entanto, verificou-se uma capacidade diminuída para encontrar novas 

soluções, o que apoiaria a afirmativa de uma rigidez cognitiva aumentada, já que a 

capacidade de alternar e ajustar o pensamento de acordo com as necessidades do 

ambiente estavam diminuídas. 

Ellis, Berg e Franzen (1992) investigaram a relação do funcionamento 
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neuropsicológico com o comportamento suicida, avaliando rigidez cognitiva e resolução 

de problemas. Estudaram uma amostra de 20 sujeitos suicidas, comparando-os a 27 não 

suicidas psiquiátricos. Não houve diferença significativa entre os dois grupos, mas ambos 

apresentaram escores significativamente baixos de flexibilidade na resolução de 

problemas, indicando níveis relativamente altos de disfunção cortical.   

Keller e Werlang (2005) realizaram um estudo sobre flexibilidade na resolução de 

problemas em pessoas que tentaram suicídio, avaliando também se a desesperança 

estava relacionada à flexibilidade mental. A amostra foi composta por 32 pessoas que 

tentaram suicídio, pareados a 32 sujeitos sem história de tentativa de suicídio anterior. 

Utilizaram como instrumento de avaliação o teste Wisconsin de Classificação de Cartas 

(WCST), o Teste Stroop de Cores e Palavras, Escala de Desesperança de Beck, os 

subteste Cubos, Código e Vocabulário (WAIS-III) e a Mini Neuropsychiatric Interview. 

Concluiu-se, neste estudo, que aqueles que tentam suicídio apresentam menos 

flexibilidade na resolução de problemas, com maiores níveis de desesperança, que está 

relacionada à deficiência na resolução de problemas. 

Em um estudo utilizando o Procedimento de Ativação Neuropsicológica (SPECT) e o 

Teste de Fluência Verbal, em 20 pacientes com tentativa de suicídio, comparados a 

outros 20 sujeitos da população em geral, concluiu-se que há uma redução do 

funcionamento pré-frontal nesses pacientes, nos quais a habilidade para mobilizar 

estratégias comportamentais efetivas em situações em que há estímulos competindo 

está também reduzida. Esse déficit pré-frontal em pacientes suicidas pode servir 

possivelmente como uma razão biológica para a inabilidade de solucionar problemas da 

vida diária. Tal inabilidade poderia, cognitiva e emocionalmente, resultar da 

desesperança e de uma falsa convicção de que o sujeito nada  pode fazer para mudar o 

futuro, conseqüentemente sentindo-se indefeso. Assim, devido a uma falta de opções, a 

tentativa de suicídio é realizada (Audenaert et al., 2002). 

A temática do suicídio desperta grande interesse, pois contraria o desejo de vida 

que todos, de maneira geral, possuem. O desejo de crescimento e continuidade parece 
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esmaecido por um sofrimento insuportável, que leva o sujeito a considerar a morte como 

única alternativa. Esse tema tem sido estudado sob múltiplos enfoques, com o intuito de 

entender as causas que levam o sujeito a terminar com sua própria vida e, ainda, 

fornecer subsídios para a prevenção desse complexo comportamento. Com isso, o 

número de publicações sobre o tema é extenso. Pode-se verificar que resolução de 

problemas e tentativa de suicídio mantém-se como foco de investigação há muitas 

décadas, abordado por vários estudiosos e de diferentes formas. Assim, busca-se, neste 

artigo, investigar as características das publicações indexadas nos últimos 20 anos, que 

versam sobre o tema resolução de problemas e tentativa de suicídio.   

MÉTODO 

Através de uma revisão sistemática (Coutinho, 2003) foi realizada a análise das 

publicações constantes nas bases de dados a partir de um levantamento de abstracts nos 

últimos 20 anos (1989-2009). Foram cruzadas as palavras-chave (descritores) resolução 

de problemas (problem solving) e tentativa de suicídio (suicide attempt) nos sistemas 

Medline, PsycInfo, Scielo e Lilacs. Foram identificados 161 abstracts, que foram 

examinados: 148 eram artigos publicados em periódicos indexados, 8 eram dissertações 

e 5 eram capítulos de livros. A classificação dos abstracts foi desenvolvida a partir de 

algumas dimensões de análise, sendo elas: 1) sistemas de indexação, 2) ano de 

publicação; 3) idioma de publicação; 4) tipo de delineamento, 5) cruzamento de 

variáveis e 6) faixa etária do grupo amostral. O tratamento dos dados realizou-se por 

meio de análise das freqüências percentuais. 

RESULTADOS 

Foram identificados a partir do cruzamento das palavras-chave 161 abstracts. A 

predominância foi de publicações científicas, encontradas nos sistema Medline (114), 

seguido do sistema PsycInfo (46) e Lilacs (01), sendo que no sistema Scielo não foram 

identificadas publicações. Alguns abstracts de artigos encontravam-se registrados em 

mais de um sistema, modificando o número total, de 161 para 144 registros.  

Examinando os 144 abstracts identificados, constatou-se que 24 não se referiam ao 
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tema nuclear aqui investigado. Estes  foram, portanto, eliminados da totalidade dos 

estudos a serem analisados. Devido a isso, os números modificaram-se para 95 estudos 

no Medline, 24 no PsycInfo e 1 no Lilacs, totalizando 120 publicações. Em relação à 

dimensão anos de publicação (Tabela 1), pode-se observar que houve um aumento do 

número de publicações na última década, com 45 publicações entre os anos de 2004 e 

2008 e 09 publicações no ano de 2009.  

Foram identificadas publicações em 06 idiomas. A concentração maior (90%; 108 

abstracts) foi na língua inglesa, 3,3% (4) em húngaro, 2,5% (3) em alemão 1,7% (2) 

em francês, 0,8% (1) em turco e 0,8% (1) em língua portuguesa. As publicações 

estavam distribuídas em 61 periódicos diferentes, com a revista Suicide and Life-

Threatening Behavior (EUA) congregando 14 dos artigos publicados, o que corresponde a 

11,7% das publicações. 

 

Tabela 1. Distribuição Percentual dos Abstracts Localizados nos Sistemas de 

Indexação, por Ano de Publicação 

Anos Medline PsycInfo Lilacs Total 

 f f f f % 

1989-1993 18 02 00 20 16,7 

1994-1998 11 06 00 17 14,2 

1999-2003 23 06 00 29 24,2 

2004-2008 34 10 01 45 37,5 

2009 9 00 00 09 7,5 

Total 95 24 01 120 a 100 

a- Foram excluídos 24 abstracts do total de 144, por não estarem de acordo com o 
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tema pesquisado. 

 

A quarta dimensão de análise englobou os delineamentos empregados nas 

publicações. Para isto consideraram-se as categorias: produção teórica/conceitual, que 

compreende estudos de fundamentação teórica e narrativas sobre o tema, que 

totalizaram 24,2%; produção quase-experimental, quando há um procedimento empírico 

para coleta de dados, visando estabelecer relações de causa e efeito, mas sem preencher 

todos os critérios de um estudo experimental, em 64,2%; estudo qualitativo, quando há 

uma busca de explicações em profundidade sem generalização dos achados, em 10% e, 

por fim, estudos de instrumentos de avaliação, quando o estudo envolvia a 

apresentação, desenvolvimento e/ou o processo de validade e confiabilidade de um 

determinado instrumento, em 1,7%.  

As produções teóricas (19 abstracts) explanavam, com base na literatura, alguns 

temas ligados à resolução de problemas e suicídio, dentre eles: fatores preditivos, 

comportamento suicida em geral, prevenção de suicídio, coping, estresse, desesperança, 

aspectos neuropsicológicos e diferenças entre os sexos. Os estudos qualitativos totalizam 

11 abstracts, e, em sua maioria, descreviam estudos de caso de sujeitos em situações 

específicas (overdose, tentativa de suicídio infantil, doença incapacitante).  

Foram identificados dois estudos sobre instrumentos de avaliação. O primeiro 

realizou a análise das propriedades pricométricas do Subjective Experience of Problem 

Irresolvability (SEPI), organizado para avaliar a capacidade de resolução de problemas 

em crianças e adolescentes. O segundo analisou o Borderline Evaluation of Severity Over 

Time (BEST), criado para avaliar emoções, pensamentos e comportamentos próprios do 

Transtorno de Personalidade Borderline. 

Nas produções com delineamentos quase-experimentais (77), foi possível observar 

uma grande diversidade de variáveis associadas a resolução de problemas e tentativa de 

suicídio. Devido a isso, as variáveis investigadas (Tabela 2) foram agrupadas em seis 

categorias - Categoria A: Aspectos Cognitivos (inteligência, memória, 
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rigidez/flexibilidade); Categoria B: Aspectos Neurológicos (funções corticais, lobo 

frontal); Categoria C: Transtornos Psiquiátricos; Categoria D: Sintomas Depressivos 

(desesperança, baixa autoestima, tristeza, desânimo, desvalia, ideação suicida); 

Categoria E: Aspectos de Agressividade (raiva, hostilidade, impulsividade); e Categoria 

F: Aspectos Sociais/Relações Interpessoais (aspectos familiares, aspectos relacionais, 

coping, ajustamento social, suporte social). Cada categoria, utilizada sozinha ou em 

cruzamentos, obteve as seguintes porcentagens: Aspectos depressivos 75,3%; Aspectos 

psiquiátricos 24,7%; Aspectos sociais 24,7%; Aspectos cognitivos 15,6%; Aspectos de 

agressividade 15,6%; Aspectos neurológicos 6,5%.  

A sexta dimensão de análise diz respeito à faixa etária dos grupos amostrais 

pesquisados, com  maior concentração de estudos na idade adulta (65%; 50), seguido 

da adolescência (28,6%; 22), crianças (5,2%; 4) e idosos (1,2%; 1).  

 

 

Tabela 2. Distribuição percentual dos cruzamentos utilizados nas publicações conforme 

categorias de agrupamento das variáveis  

Categorias relacionadas à tentativa 
de suicídio e resolução de 
problemas 

Número de abstracts por 
cruzamento 

 f % 

B; ABD; ADE; CF; ACF; CDF; CB 01 1,3 

BD; DEF; CDF; CEF 02 2,6 

A; C; AD; ADF;  03 3,9 

F; CD; DE 07 9,1 

DF 13 16,9 

D 16 20,8 

Total 77 100 
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DISCUSSÃO 

O que leva um indivíduo a pensar que a única saída para o sofrimento psíquico 

seria terminar com a própria vida? Parece que uma das possíveis respostas poderia ser a 

de que estes indivíduos apresentam maior rigidez na sua capacidade de resolver 

problemas, o que os impediria de realizar uma seleção adequada nas suas ações, para 

obter uma resposta mais apropriada em uma situação específica. A análise das 

publicações possibilita verificar os achados sobre a relação da tentativa de suicídio e 

resolução de problemas. O número de 120 publicações, no intervalo de 20 anos, não 

pode ser considerado pequeno. Na última década publicou-se quase o dobro do que na 

década anterior, indicando um crescente interesse no avanço científico sobre o suicídio.  

A distribuição de artigos em 61 periódicos diferentes indica que há pesquisadores 

em vários países que investigam o tema, e também vários periódicos que publicam sobre 

esta temática. Certa concentração na revista Suicide & Life-Threatening Behavior (EUA) 

pode ser entendida, por se tratar de uma referência em publicações sobre suicídio. A 

concentração maior na língua inglesa reflete a realidade deste idioma ser de grande 

compreensão no mundo e de que os periódicos classificados como de maior impacto, em 

sua maioria, publicarem nesta língua. 

A temática resolução de problemas em pessoas que tentam suicídio foi abordada 

em estudos com diferentes delineamentos. Porém, a maior ocorrência de publicações 

descrevendo pesquisas quase-experimentais remonta uma tradição descrita nas 

pesquisas iniciais sobre o tema (Neuringer, 1964, 1967; Levenson & Neuringer, 1971; 

Patsiokas, Clum & Luscomb, 1979; Nezu, 1986). Traduz também que este tipo de 

delineamento se mostra mais adequado numa investigação sobre esta temática, já que 

permite analisar esta capacidade em tentativas e cruzar variáveis intervenientes, 

estruturando uma explicação científica consistente, de causa-efeito. Pois, apenas a partir 

destas explicações se conseguirá fazer afirmações científicas a respeito da capacidade na 

resolução de problemas em tentativas de suicídio, e assegurar medidas preventivas 

realmente eficazes.  
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Estudos têm possibilitado afirmar que, entre os fatores que contribuem para o risco 

de suicídio, os transtornos mentais apresentam primazia, já que cerca de 70% a 98% 

dos suicídios e 90% das tentativas de suicídio são registrados em pessoas com um 

transtorno psiquiátrico importante, como depressão, adição ao álcool e esquizofrenia 

(Fawcet & Shaughnessy, 1990). A depressão é colocada numa posição de destaque nas 

formulações sobre suicídio, pois é a que mais freqüentemente se associa a este 

comportamento, seja como diagnóstico primário e/ou sintoma. As publicações aqui 

analisadas com delineamento quase-experimental realmente retratam essa afirmação já 

que é expressivo o número de estudos envolvendo a categoria D, relacionada à resolução 

de problemas em pessoas que tentam suicídio. 

Este número significativo de investigações sobre o tema buscou provavelmente 

ampliar as pesquisas já realizadas, que afirmam que a depressão e a resolução de 

problemas estão estreitamente relacionadas, e que um aumentaria a probabilidade da 

ocorrência do outro (Nezu, 1986; Csorba & cols., 2007). Ou ainda, que a depressão 

acompanhada da desesperança e uma deficiência na resolução de problemas 

potencializariam o risco de uma tentativa de suicídio (Dieserud, Roysamb, Ekeberg & 

Kraft, 2001; Maris, 2002; Roškar, Zorko, Bucik & Marušic 2007). Ou até investigando a 

afirmação de Levenson e Neuringer (1971) e Patsiokas, Clum e Luscomb (1979) de que a 

desesperança seria uma conseqüência da rigidez cognitiva. 

Dentro de um enfoque social, Durkheim (1966) desde longa data já referia existir 

para cada povo uma quantidade de energia definida que os instiga a autodestruição, e 

que o ato suicida, constitui, na verdade, o suplemento e a prolongação de uma condição 

social, que eles externalizam (Nunes, 2004). Dentro deste contexto, inserem-se os 

núcleos familiares e sua dinâmica de funcionamento, intrinsecamente relacionada ao ato 

suicida de um de seus integrantes. Assim, se uma pessoa não tem apoio e estabilidade 

familiar, que lhe possibilite conter impulsos destrutivos e desenvolver medidas de 

enfrentamento das crises, em momento de desespero, poderá provavelmente concretizar 

um ato suicida. Portanto, variáveis sociais são representativas dentro dos fatores de risco 
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para o suicídio (Carris, Sheeber & Howe,1998; Werlang, Macedo & Kruger, 2004; 

Asarnow, Berk & Baraff, 2009).  

Ao considerar estas premissas, entende-se a importância de pesquisar os fatores 

sociais relacionados à capacidade de resolução de problemas em tentativas de suicídio, 

como ocorreu em 16,9% das publicações, sob delineamento quase-experimental, que 

investigaram as variáveis da categoria F associada às da categoria D, ou seja, aspectos 

familiares, coping, apoio social e sintomas depressivos com capacidade de resolução de 

problemas. Os indivíduos com deficiência em flexibilizar o pensamento, em situações 

estressantes, estão despreparados para desenvolver soluções adaptativas para o 

enfrentamento. A situação estressante, por sua vez, parece despertar a desesperança, e 

o suicídio é percebido como única solução (Schotte & Clum, 1987; Carris, Sheeber & 

Howe,1998).  

Aspectos cognitivos também mostram grande tradição na investigação de resolução 

de problemas em tentativas de suicídio, investigações que tiveram início com Neuringer 

(1964, 1967) e mantiveram-se com Levenson e Neuringer (1971). Esta tradição se 

apresenta nos abstracts analisados, com 4,7% investigando só a categoria A e 11,6% 

investigando associação das categorias A e D, relacionando aspectos cognitivos como 

inteligência e memória à depressão e resolução em tentativas de suicídio. Esta 

combinação de cruzamentos retrata o fundamento científico de que indivíduos 

depressivos e/ou tentativas de suicídio seriam deficientes no processo de acessar 

memórias específicas que já funcionaram positivamente, em circunstâncias similares, 

para conseguir reutilizá-la como solução de um problema (Williams et al., 1996). 

Como já mencionado, os transtornos mentais estão intimamente relacionados ao 

comportamento suicida. Nas publicações analisadas observou-se que sujeitos com 

transtornos psiquiátricos serviram, em sua maioria, como grupo de comparação na 

amostra, do mesmo modo que as pesquisas iniciais sobre resolução de problemas em 

tentativas de suicídio (Neuringer, 1964, 1967; Levenson & Neuringer, 1971; Patsiokas, 

Clum & Luscomb, 1979). Nos 20 anos analisados, 9,1% dos estudos utilizaram o 
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cruzamento da categoria C com a D, relacionado a resolução de problemas em tentativas 

de suicídio, novamente enfocando a depressão como fator associado ao comportamento 

suicida. Agora, a investigação da categoria D com E (9,1%), relaciona-se mais a 

definição de mente suicida feita pela OMS, que envolve impulsividade, ambivalência e 

rigidez cognitiva (WHO, 2009).  

A ocorrência baixa, do cruzamento da categoria B com a D é compreensível, já que 

este enquadramento biológico vem sendo estudado, em conjunto com a resolução de 

problemas a partir da década de 90, e seus instrumentos acabam por requerer maior 

custo financeiro e seu enquadramento torna-se mais complexo (Bartfrai, Wingborn & 

Nordstrom, 1990; Ellis, Berg & Frazen, 1992; Audenaert et al., 2002; Keller & Werlang, 

2005). Estudos com vários cruzamentos entre três categorias de variáveis foram os 

menos empregados, talvez até por sua complexidade metodológica.  

As conclusões alcançadas nos estudos com delineamento quase-experimental 

indicam, em sua grande maioria, que há correlação entre deficiência na resolução de 

problemas, tentativa de suicídio e as variáveis distribuídas nas categorias aqui 

organizadas: aspectos cognitivos, aspectos neuropsicológicos, transtornos psiquiátricos, 

sintomas depressivos, aspectos de agressividade e aspectos sociais/relações 

interpessoais.  

O segundo delineamento mais empregado foi o teórico/conceitual (24,2%), seguido 

de Estudos Qualitativos (10%) e por fim Validação de instrumentos (1,7%). 

Compreende-se que apenas depois de haver generalizações sobre o tema, obtidos pelas 

pesquisas quase-experimentais, que surgem os aprofundamentos nas qualitativas. Bem 

como a gama de instrumentos para avaliar o aspecto precisa ser criada e validada.  

Outro ponto a se salientar é a faixa-etária dos grupos amostrais, a sexta dimensão de análise, 

que indicou a idade adulta como a mais utilizada nas investigações, seguida da faixa-etária dos 

adolescentes. Pode-se considerar que a faixa etária adulta engloba uma grande fatia de idades, então 

pesquisar este período evolutivo possibilita, provavelmente, acessar maior número de sujeitos para 

uma amostra. Não se pode desconsiderar, contudo, que pesquisar com tentativas de suicídio, como 
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já foi dito, não é algo simples, mas a dificuldade aumenta quando planeja-se pesquisar com sujeitos 

da faixa-etária adolescente ou infantil, em que entre outros aspectos se requer da autorização dos 

responsáveis para sua inclusão no estudo. Ainda, a faixa-etária infantil, sofre com a falha nos 

registros de internação hospitalar, em que as tentativas de suicídio são muitas vezes consideradas 

acidentes, perdendo a real gravidade daquele ato na infância. A utilização, na maioria das pesquisas, 

com delineamento quase-experimental, de amostras com indivíduos adultos reflete então estas 

dificuldades e ainda é compreensível que os estudiosos façam investimentos no período etário 

(adultos) em que os dados epidemiológicos tanto de tentativa de suicídio como de suicídio 

consumado, concentra o número maior de ocorrências, mesmo considerando o aumento expressivo 

dos casos no período da adolescência. Pesquisa com idosos foi a menos empregada, talvez um 

campo ainda em aberto para a investigação (Krug, Dahlberg, Zwi & Lozano, 2003; WHO, 2009). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Comportamento suicida em geral e a tentativa em particular, vêm sendo estudados 

sob vários enfoques. Uma forma de compreender este complexo comportamento, seria a 

de que um indivíduo que atenta contra sua própria vida, não conseguiria modificar sua 

estratégia para resolver os problemas, indicando uma rigidez cognitiva. Mas, além deste 

fator, outros tantos estão associados a ocorrência de um ato suicida. Assim, a deficiência 

na resolução de problemas poderia ser considerada uma peça neste quebra-cabeça que 

visa conhecer este complexo fenômeno, como foi descrito por vários autores ao longo 

das últimas seis décadas. Cabe aos pesquisadores, empreender esforços na tentativa de 

conhecer melhor este fenômeno, para que seja possível preveni-lo.  
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