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INTRODUÇÃO 

OBJECTIVOS 

MATERIAL E MÉTODOS 

• Utilizou-se o Manual 

Metodológico de Elaboração do 

GPC do SNS Espanhol, publicado 

no portal web “Guía Salud”.  

• Uma vez definidas as perguntas 

clínicas, foram realizadas 

revisões sistemáticas especificas 

da evidência científica de cada 

uma delas. 

• Para a formulação de 

recomendações aplicou-se o 

método da “Scottish 

Intercollegiate Guidelines 

Network” (SIGN). 

•Introduziu-se o parâmetro “Q” 

para estudos qualitativos. 

 

 RESULTADOS 

CONCLUSÕES 

A conduta suicida é um problema sério de Saúde 

Pública e uma das complicações mais graves em Saúde 

Mental. Este Guia de Prática Clínica (GPC) insere-se 

dentro do programa de elaboração de guias do Sistema 

Nacional de Saúde Espanhol (SNS).  

Este GPC pretende ser um instrumento útil, que complementado com a experiência do clínico, ajudará à toma de 

decisões na assistência e prevenção da conduta suicida. O guia está disponível* en: 

  

 Graus de recomendações e níveis de 

evidência da SIGN 

A  

 

Revisões sistemáticas de ensaios clínicos 

aleatorizados  (ECA), ou ECA de alta 

qualidade (1++) ou estudos com pouco 

risco de erro (1+), diretamente aplicáveis à 

população alvo. 

B Estudos de coortes e caso-controle de 

alta qualidade (2++). Evidência 

extrapolada de estudos de nível 1++ ou 1+ 

C Estudos de coortes e caso-controlo com 

pouco risco de erro (2+). Evidência 

extrapolada de estudos de nível 2+. 

D Evidência de nível 3 (séries de casos e 

opinião de especialistas). Evidência 

extrapolada de estudos 2+. 

   Consenso do grupo elaborador. 

Realizou-se um total de 122 recomendações  em resposta a 43 perguntas clínicas 

organizadas em: 

•Avaliação e tratamento da conduta suicida: 14 perguntas e 66 recomendações 

•Aspectos preventivos:  29 perguntas e 56 recomendações. 

A 5% 
B 8% 

C 27% 

D 25% 

D 7% 

P 28% 

Q 1% 

Exemplos de algumas  recomendações... 
 

 

 

Avaliação  •Depois de um episódio de conduta suicida recomenda-se realizar uma adequada avaliação psicopatológica 

e social, assim como uma avaliação dos factores de risco e de proteção(D).  

•Dentro das diferentes escalas que se podem usar como complemento à entrevista clínica recomendam-se 

as escalas de desesperança, ideação suicida ou intencionalidade suicida de Beck (C). 

Tratamento   • Em adolescentes com depressão major e ideação suicida recomenda-se a utilização de uma terapia 

combinada: fluoxetina e terapia cognitivo-condutual (A) 

Programas 

clínicos de 

intervención  

•Recomenda-se a implementação nos serviços de saúde, de programas clínicos de prevenção da conduta 

suicida baseados na educação sanitária e de criação de dispositivos que possam garantir uma assistência 

imediata e seguimento adequado (C). 

O GPC inclui uma secção de 

aspetos legais em Espanha e dois 

documentos de informação para 

pacientes e familiares (sobre 

prevenção de conduta suicida e 

luto depois do suicídio). 

Oferecer recomendações baseadas na boa prática 

clínica e no melhor conhecimento científico atualmente 

disponível, que melhorarem a assistência a pacientes 

com conduta suicida e disponibilizar apoio tanto a estes 

como aos seus conviventes, mediante elaboração de 

informação especificamente dirigida a eles.  

http://avalia-t.sergas.es 

*Também estará disponível em breve no Inglés.  


