
QIS  
 

Seguidamente encontra-se uma lista de 30 itens, peço-lhe para responder, assinalando com uma cruz 
(X), a resposta que melhor expressa o seu sentimento nos últimos 6 meses. Cada item tem 7 possibilidades 
de resposta. 

 
Escala de resposta 
 
1- Nunca 
2- Quase Nunca 
3- Raramente 
4- Às vezes 
5- Frequentemente 
6- Quase Sempre 
7- Sempre 
 

  1 2 3 4 5 6 7 

1 Pensei que seria melhor não estar vivo.        

2 Pensei suicidar-me.        

3 Pensei na maneira como me suicidaria.        

4 Pensei quando me suicidaria.        

5 Pensei em pessoas a morrerem.        

6 Pensei na morte.        

7 Pensei no que escrever num bilhete sobre o suicídio.        

8 Pensei em escrever um testamento.        

9 Pensei em dizer às pessoas que planeava suicidar-me.        

10 Pensei que as pessoas estariam mais felizes se eu não estivesse presente.        

11 Pensei em como as pessoas se sentiriam se me suicidasse.        

12 Desejei estar morto(a).        

13 Pensei em como seria fácil acabar com tudo.        

14 Pensei que suicidar-me resolveria os meus problemas.        

15 Pensei que os outros ficariam melhor se eu estivesse morto(a).        

16 Desejei ter coragem para me matar.        

17 Desejei nunca ter nascido.        

18 Pensei que se tivesse oportunidade me suicidaria.        

19 Pensei na maneira como as pessoas se suicidam.        

20 Pensei em matar-me, mas não o faria.        

21 Pensei em ter um acidente grave.        

22 Pensei que a vida não valia a pena.        

23 Pensei que a minha vida era muito miserável para continuar.        

24 Pensei que a única maneira de repararem em mim era matar-me.        

25 Pensei que se me matasse as pessoas se aperceberiam que teria valido a pena 
preocuparem-se comigo.        

26 Pensei que ninguém se importava se eu estivesse vivo(a) ou morto(a).        

27 Pensei em magoar-me mas não em suicidar-me        

28 Perguntei-me se teria coragem para me matar.        

29 Pensei que se as coisas não melhorassem eu matar-me-ia        

30 Desejei ter o direito de me matar.        

 


