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      1. OBJETIVO 

       Nesse estudo buscamos analisar os dados relacionados à ideação e tentativas 

de suicídio coletados pelo site www.temperamento.com.br. Esse projeto vem se 

desenvolvendo há 3 anos e hoje tem mais de 48 mil voluntários com dados válidos. 

Um sistema de pesquisa anônima pela internet é tem se mostrado o melhor tipo de 

ferramenta para estudos populacionais em larga escala sobre tópicos carregados de 

estigma, como é o suicídio. A metodologia usada conta com checagens de validade 

das respostas quanto à atenção, coerência e seriedade. Com esse projeto, temos 

buscado identificar fatores sociodemográficos e psicológicos relacionados a ideação 

suicida, tentativas de suicídio e intenção real ou não de morrer na tentativa. Esse 

tipo de dados pode acrescentar informações importantes na área, e de difícil acesso 

com metodologias tradicionais em pacientes ambulatoriais ou em pesquisa 

epidemiológicas frente a frente. 

 

      2. ASPECTOS ÉTICOS E LEGAIS 

Todos os participantes deram o seu consentimento informado por meio eletrônico 

antes de completar a escala. Este formulário foi elaborado para cumprir as 

exigências do Conselho Nacional de Saúde do Brasil (Resolução 196/1996) e o 

Código de Ética da Associação Médica Mundial (Declaração de Helsinque). A sua 

participação foi voluntária e foi informado aos participantes que poderiam cancelar 

sua participação a qualquer momento sem qualquer justificativa. O estudo foi 
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aprovado pelo Comitê de Ética do Hospital São Lucas da Pontifícia Universidade 

Católica do Rio Grande do Sul. 

 

 Os dados apresentados são parte de um projeto maior de pesquisa baseada 

que utiliza essas informações obtidas utilizando a web para estudar o temperamento, 

transtornos psiquiátricos e medidas psicobiológicos. Os voluntários responderam aos 

instrumentos pela internet no período de Novembro de 2010 a Julho de 2011, 

www.temperamento.com.br. Para assegurar a confiabilidade dos dados, questões de 

controle para a atenção e validação foram inseridas dentro dos instrumentos. Além 

disso, no final do sistema havia duas questões específicas sobre o grau de 

sinceridade e da gravidade do voluntário ao completar dos instrumentos, condição 

que poderia excluir os dados dos participantes dentro de nossa pesquisa.  

 

 3. INSTRUMENTOS 

 O instrumento utilizado para avaliar o comportamento suicida foi baseada no 

Suicidal Behavior Questionnaire (SBQ) traduzido. A presença de comportamento 

suicida foi avaliada pela seguinte pergunta chave: "Alguma vez você já pensou ou 

tentou se matar?". As respostas possíveis eram: "Não", "Foi apenas um pensamento 

de passagem.", "Eu considerei brevemente, mas não a sério.", "Eu pensei sobre isso 

e foi um pouco grave.", "Eu tinha um plano para matar que eu achei que funcionaria 

e considerei seriamente.", "eu tentei me matar, mas eu não acho que eu realmente 

queria morrer." e "eu tentei me matar, e eu acho que eu realmente esperava  

morrer". Para pesquisar história familiar de comportamento suicida, perguntamos 

sobre a história da tentativa de suicídio e suicídio efetivo entre os pais e irmãos dos 

sujeitos, individualmente. Aqueles que não conhecem esses aspectos da história de 

qualquer um dos parentes investigados foram excluídos dessas análises específicas. 

Para aqueles que já haviam tentado o suicídio, o seguinte foi investigado: o número 

de tentativas de suicídio, os métodos de tentativas de suicídio, a necessidade de 

tratamento médico de emergência, planejada ou tentativa de suicídio impulsivo, e os 

sentimentos principais pouco antes da tentativa de suicídio (tristeza, desesperança, 

raiva, frustração, vazio de desconexão, ou solidão). 
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  4. ANÁLISE ESTATÍSTICA  

 A análise estatística será realizada através dos testes chi-quadrado e de 

regressão logística para dados categóricos e MANOVA para dados dimensionais 

com distribuição normal, com sexo e idade como covariadas quando indicado.  

A análise foi feita com SPSS 18.0 (Statistical Package for the Social Sciences),  

 

 

 

 5. RESULTADOS  

 A maioria das pessoas que tentaram suicídio o fez impulsivamente (64,0%), 

dos quais 19,7% realmente desejava a morte, em contraste com 41,2% (OR = 2,79, 

IC = 2,25-3,46) de quem tinha um plano definido ( 13,8%). Ambas tentativas 

impulsivas e planejada foram relatados por 22,2% das tentativas de suicídio. 

Tratamento médico de emergência após a tentativa de suicídio não era necessário 

por 55,7% dos participantes, enquanto 28,4% receberam um tratamento de 

emergência médica de menos de um dia, e 15,9% receberam tratamento médico de 

emergência para mais de um dia. 

 

 As mulheres tentaram o suicídio mais vezes que os homens (OR = 1,82, IC = 

1,65-2,00). Menor nível educacional e estar afastado do trabalho por invalidez ou 

aposentadoria pelo mesmo motivo foram associados com maior risco de tentativa de 

suicídio. Houve diferenças de acordo com a religião, com um maior risco em 

pessoas sem religião ou de outra religião que não os mencionados no questionário. 

Ter uma história de tentativa de suicídio ou suicídio concluída entre os pais ou 

irmãos aumentou o risco, especialmente com mais de um parente, sem diferença de 

acordo com o tipo de relação. Esses fatores de risco não apresentaram diferenças 

entre os sexos. No entanto, homens e mulheres apresentaram um padrão 

diferenciado de razão de risco para tentativa de suicídio em função do estado civil. 

Em comparação com solteiros, estar em um relacionamento ou casamento foi 
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associado com menor risco de tentativa de suicídio nos homens, enquanto mulheres 

casadas tinham um risco maior. Nas mulheres, ser divorciada aumentou 

significativamente o risco. Viuvez não foi associada com as diferenças de risco, mas 

outros tipos de estado civil aumentou o risco de tentativa de suicídio para ambos os 

sexos masculino e feminino. 

  

 Os pensamentos suicidas e tentativas de suícidio na amostra total 

demonstraram que as mulheres mais freqüentemente tentam suicídio, porém não 

realmente desejando morrer, enquanto os homens com mais freqüência tiveram um 

plano ou pensamento efetivo de suicídio . A maioria das tentativas de suicídio (72%) 

não têm uma verdadeira intenção de morrer. 

 

 Mais da metade (53,2%) de tentativas de suicídio tentado mais de uma vez, 

não havendo diferença entre os sexos (p = 0,76). Intenção real de morrer aumentou 

com o número de tentativas de suicídio, atingindo um patamar após 4 tentativas. 

Tristeza era o sentimento mais frequente entre os que tentam o suicídio, seguido 

pelo vazio/solidão e desesperança. Três sentimentos são mais freqüentes em 

comparação entre os que realmente desejam morrer e aqueles que não desejam: o 

vazio e a solidão (OR = 1,58, ± 95% CI = 1,35-1,85), desesperança (OR = 1,74 ± 

95% CI = 1,49- 2,03) e desconexão (OR = 1,54 ± 95% CI = 1,30-1,81). Não houve 

diferenças significativas entre sexo para este aspecto. 

 

 A ingestão de medicamentos foi o método mais freqüentemente utilizado em 

ambos os sexos, seguido por corte de pulso/sangramento, enforcamento / asfixia e 

envenenamento. Uso de medicação (OR = 2,34 ± IC 95% = 2,06-2,65) e corte de 

pulso/sangramento (OR = 1,50 ± 95% CI = 1,22-1,86) foram significativamente mais 

prevalentes nas mulheres, enquanto enforcamento / asfixia (OR = 1,69 ± IC95% = 

1,35-2,13) e uso de uma arma de fogo (OR = 2,19 ± IC 95% = 1,42-3,36) foram mais 

freqüentes no sexo masculino. Não houve diferenças significativas nos métodos de 

entre aqueles que queriam e os que não queriam morrer. 

 


