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Durante este período de pandemia, alguns fatores

propiciaram o desenvolvimento ou exacerbação de

transtornos relacionados ao estresse e suicídio.

Os principais fatores foram: o isolamento social

proporcionado pelas medidas de distanciamento; a

desaceleração econômica causada pelas medidas

de bloqueio; a ansiedade gerada por este período

de incertezas; o medo de contágio e de espalhar

doença para a família. Desse modo, há uma

grande probabilidade de que as taxas de suicídio

aumentem em muitos países. Apesar de haver

poucos estudos até o momento, já é sabido que

em alguns lugares esta hipótese já se concretizou:

nos Estados Unidos uma pesquisa publicada pelo

Pine Rest Christian Mental Health Services, em

Michigan, revelou que o número de suicídios

aumentou em 32% durante a quarentena. No

Nepal, os casos de suicídio também aumentaram

em 20% neste período e no Japão houve aumento

de 15,4%, em agosto. Além disso, houve um

grande aumento de ligações para Linhas diretas

de prevenção de suicídio nos EUA durante a atual

epidemia de COVID-19.
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Revisão narrativa de literatura, com busca na base

de dados Pubmed, Scielo e Google Acadêmico,

utilizando os descritores “Coronavirus”, “Social

Isolation”, “Suicide” e “Rates”. Foram incluídos

artigos de 2020 em português, inglês e espanhol

que cumpriam o objetivo do trabalho.

Como pode ser observado ao longo da história, a

epidemia de gripe espanhola e um surto

comunitário de síndrome respiratória aguda grave

(SARS), em 2003, foram associados a um

aumento de suicídio. Consequentemente, a atual

pandemia também pode seguir este padrão, com

aumento do risco de suicídio e,

consequentemente do número de casos atendidos

nos Institutos Médico Legais.

A atual pandemia de SARS COV2 trouxe fatores

que propiciaram um aumento do número de casos

de suicídio consumado e ideação suicida.

Considerando que em muitos países a pandemia

não está contida e que seus efeitos podem

perdurar mesmo após o controle dos altos índices

de morbimortalidade devido aos impactos

psicológicos relacionado ao COVID-19, medidas

de saúde pública devem ser adotadas para reduzir

as taxas de suicídio neste momento. E novos

estudos são necessários para termos o

conhecimento do real impacto da pandemia nas
taxas de suicídio no cenário mundial e no Brasil.

A atual pandemia do SARS COV2 começou no

final de 2019 na China e se espalhou rapidamente

para outros países. Milhões de pessoas estão

infectadas e centenas de milhares morreram.

Medidas de saúde pública como distanciamento

social e quarentena foram implementadas para

reduzir o risco de transmissão, e isso gerou um

aumento de sintomas psicológicos, como fobia e

trauma, além de depressão e ansiedade. Além

disso, é descrito na literatura que o isolamento

social contribui para a fisiopatologia dos

transtornos psiquiátricos e do comportamento

suicida. O objetivo deste trabalho é analisar se a

pandemia de SARS COV2 impactou no número

de suicídios e os fatores de risco descritos na

literatura.
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