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RESUMO 

A presente pesquisa tem como objetivo analisar os fatores de risco relacionados à 

depressão e a ideação suicida, a qual pode acompanhar a depressão podendo levar 

à morte. O instrumento utilizado será o Questionário de Impulso, Auto-Dano e 

Ideação Suicida na Adolescência (QIAISA) 

(CastilhoP.,BarretoCarvalho,C.,Nunes,C.&PintoGouveia,J.,2012). Essa pesquisa 

visa promover uma conscientização geral da população a respeito do assunto, 

promover o conhecimento de como lidar diante desta situação e com adolescentes 

que vivenciam essas adversidades. Também visa contribuir para novas pesquisas. 

 

INTRODUÇÃO 

Conforme afirma o Ministério da Saúde, em média, 11 mil pessoas que tiram a vida 

por ano. O intuito desta pesquisa é identificar fatores que contribuem para a 

efetivação do comportamento suicida na adolescência que estejam relacionados à 

depressão e a ideação suicida. De acordo com Aberastury e Knobel(1981), as 

mudanças psicológicas que surgem no período da adolescência estão 

correlacionadas com as mudanças corporais, o que leva a uma nova relação com os 

pais e com o mundo. Nessa fase, o indivíduo passa por transformações biológicas, 

cognitivas, emocionais, na relação com outras pessoas e no convívio social. É neste 

momento que ocorre a construção e transformação da personalidade do individuo. 

Ao observar os critérios de diagnóstico para depressão no DSM-V, nota-se que 

diagnosticar o adolescente exige uma maior atenção do profissional, pois a alta 

irritabilidade é vista como algo natural dessa fase do desenvolvimento, sendo muitas 

vezes negligenciada pela instituição de ensino e pela família. 

 

OBJETIVOS 

A depressão tem se tornado um dos transtornos mentais mais comuns e presentes 

na vida de adolescentes brasileiros. Por isso, o intuito da pesquisa é encontrar 

fatores comuns na vida desses adolescentes, que possivelmente sejam os 

influenciadores do transtorno de depressão e do comportamento suicida. Também 

se pretende alertar a população sobre o quanto essa doença está presente no dia a 

dia de adolescentes e a importância do tratamento psicológico e apoio das pessoas 

envolvidas na vida do sujeito, para que a depressão não se torne o motivo de um 
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suicídio. Visa promover o conhecimento de como lidar diante desta situação e 

também contribuir para novas pesquisas. 

 

METODOLOGIA 

Pretende-se aplicar o instrumento de coleta de dados Questionário de Impulso, 

Auto-Dano e Ideação Suicida na Adolescência (QIAIS-A) 

(CastilhoP.,BarretoCarvalho,C.,Nunes,C.&amp;amp;Pinto-Gouveia,J.,2012). Tal 

instrumento aborda variáveis relativas ao grau de impulsividade, presença de 

comportamentos de auto-dano e de ideação suicida em adolescentes. É um 

questionário constituído por 64 itens, distribuídos por quatro módulos: A-Impulso 

(16itens), B-Auto-dano (14itens), C–Funções (31itens) e D- Ideação suicida (3itens). 

A resposta a esses itens é feita através de uma escala de 4 pontos, que vai desde 

“Nunca acontece comigo (0)” a “Acontece-me sempre (3)”. Apenas o módulo C – 

Funções é de resposta nominal. O questionário será aplicado em pessoas de ambos 

os sexos, masculino ou feminino, que estão ingressas no ensino médio, mediante 

autorização assinada e concedida pela escola, e autorização dos responsáveis dos 

alunos (que não tiverem 18 anos completos), através de um termo de autorização 

solicitando assinatura do responsável. 

 

DESENVOLVIMENTO 

Ao iniciar a pesquisa realizamos algumas revisões literárias a respeito de 

comportamentos que influenciam a ideação suicida na vida de adolescentes 

podendo levá-los ao suicídio. De acordo com pesquisas e teorias que encontramos, 

o adolescente inicia suas vivências com comportamentos autodestrutivos porque 

acredita que o sofrimento físico poderá de alguma forma minimizar ou ofuscar a dor 

psicológica, a qual não encontram maneiras de cessar ou minimizar.  

O que acaba acontecendo é que com a repetição da prática desses comportamentos 

o adolescente acaba se adaptando ao medo e a dor física causada por estes, 

tornando-se encorajados a práticas comportamentais letais. Ao compreender o 

caminho que o adolescente segue até a prática suicida, selecionamos um 

instrumento de coleta de dados que pudesse contribuir com a presente pesquisa. O 

instrumento selecionado será aplicado em adolescentes que estejam matriculados 

em uma determinada escola localizada em um município do interior de São Paulo.  



                                                    

3 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Não há resultado preliminar, pois o projeto está na fase de coleta de dados. 
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