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“... The only way I will rest in peace is if one day transgender people aren’t treated the 

way I was, they’re treated like humans, with valid feelings and human rights. Gender 

needs to be taught about in schools, the earlier the better. My death needs to mean 

something. My death needs to be counted in the number of transgender people who 

commit suicide this year. I want someone to look at that number and say “that’s fucked 

up” and fix it. Fix society. Please. Goodbye”. 

 

“... A única maneira de eu descansar em paz é se um dia pessoas transgênero não 

forem tratadas como eu fui, sejam tratadas como humanos, com sentimentos válidos 

e direitos humanos. Gênero precisa ser ensinado nas escolas, quanto mais cedo, 

melhor. Minha morte precisa ter algum significado. Minha morte precisa ser 

contabilizada nas estatísticas de pessoas transgênero que cometeram suicídio nesse 

ano. Eu quero que alguém veja essa estatística e pense “isso é uma merda” e dê um 

jeito nisso. Dê um jeito na sociedade. Por favor. Adeus”.  

 

(Leelah) Josh Alcorn (in memoriam - 2014), adolescente transexual. Trecho 

publicado em seu blog antes de cometer suicídio (http://lazerprincess.soup.io).  

http://lazerprincess.soup.io/


 

RESUMO 

 

Introdução: No mundo, anualmente, ocorrem milhões de suicídios e parassuicídios, 

os quais são temas reconhecidos como prioridade da Saúde Pública. Estudos 

internacionais realizados nos últimos dez anos evidenciam associação de aspectos 

psicológicos e sociais no comportamento suicida de pessoas transgênero. Não foram 

encontrados no Brasil estudos que tenham rastreado e avaliado os aspectos 

associados à Ideação Suicida (IS) nesse público. Objetivo: Analisar a associação 

entre IS e os aspectos sociodemográficos, de saúde-doença, de depressão, de 

violência e comportamento suicida em pessoas transgênero. Método: Trata-se de um 

estudo com abordagem quantitativa, do tipo descritivo-analítico e transversal, 

desenvolvido junto a quatro Organizações Não Governamentais (ONGs) de Direitos 

de Pessoas Travestis e Transexuais no Rio Grande do Norte. A população foi 

constituída por 58 sujeitos. A coleta de dados ocorreu no período de novembro de 

2015 a junho de 2016, utilizando-se três instrumentos específicos: (1) Escala de 

Ideação Suicida de Beck; (2) Inventário de Depressão de Beck; e (3) Questionário de 

informações sociodemográficas, de saúde-doença, violência e comportamento 

suicida. Os dados coletados foram organizados e armazenados em um banco de 

dados construído no software Microsoft Office Excel® versão 2016, com dupla 

digitação e, posteriormente, importados para o software R versão 3.3.1 para 

realização de testes. Para a análise descritiva, consideraram-se as frequências 

absolutas e relativas, medidas de tendência central e de dispersão. Para verificar a 

associação das variáveis, aplicou-se o Teste Qui-Quadrado de Pearson para 

Independência e, quando os pré-requisitos para o teste não foram atendidos, aplicou-

se o Teste Exato de Fisher. Adotou-se o nível de significância de 5%. O estudo 

foi autorizado pelas ONGs colaboradoras, aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisas e todos os participantes assinaram o TCLE. Resultados: IS foi presente 

em 41,38% dos participantes, entre os quais prevaleceram as seguintes 

características: identidade de gênero transexual (62,07%); sujeitos jovens com faixa-

etária de 18 aos 29 anos (68,97%); solteiros (81,03%); escolaridade menor ou igual a 

ensino médio (77,59%); raça negra ou parda (68,97%); em atividade de prostituição 

(29,31%) ou sem ocupação laboral (17,24%); e com renda mensal de até um salário 

mínimo (44,83%). Verificou-se associação estatisticamente significante com a 

presença de IS as seguintes variáveis: níveis de depressão (p=0,002); violência 



 

escolar (p=0,012); expulsão do núcleo familiar em razão da identidade de gênero 

(p=0,020); histórico de tentativa de suicídio (p=0,008); e intensidade da vontade de 

morrer na última tentativa de suicídio (p=0,028). A IS não se associou aos aspectos 

sociodemográficos nem de saúde-doença. Conclusões: Os resultados alertam para 

a necessidade da implementação, em caráter de urgência, de intervenções que 

objetivem o controle da IS, enquanto agravo à Saúde Pública, na população estudada. 

 

Descritores: Saúde Mental. Suicídio. Ideação Suicida. Pessoas Transgênero. 

  



 

ABSTRACT 

 

Introduction:  Millions of suicides and parasuicides occur all over the world, every 

year, which are issues recognized as a Public Health priority. In the last decade, 

international researches have been demonstrating associations among psychological 

and social aspects in the suicidal behavior of transgender people. In Brazil, there are 

no researches that have tracked and evaluated the aspects associated to the Suicide 

Ideation (SI) among these people. Objective: To analyze the association among 

Suicidal Ideation and the aspects related to the issues: sociodemographic; health-

illness; depression; violence and suicidal behavior in transgender 

people Method: This research presents a quantitative approach, descriptive-analytical 

and transversal type; which was developed with the collaboration of four Non-

Governmental Organizations (NGOs) concerning the Civil Rights of Transvestite and 

Transsexual People in the State of Rio Grande do Norte, Brazil. This population was 

constituted by 58 individuals. Data collection occurred between November, 2015 and 

June, 2016. Three specific instruments have been used: (1) Beck’s Suicidal Ideation 

Scale; (2) Beck Depression Inventory; and (3) a Questionnaire involving 

sociodemographic, health-illness, violence and suicide information behavior. The 

collected data were organized and stored in a database built in the software Microsoft 

Office Excel®version 2016, with double entry; these data were then imported into the 

software R version 3.3.1 to provide tests realization. Regarding the descriptive 

analysis, the following criteria were considered: relative and absolute frequency and 

measures of central and dispersion tendency. In order to verify the association among 

the variables, Pearson's Chi-Square Test of Independence was used, and when the 

prerequisites weren’t met, Fisher's Exact Test was applied instead. It was adopted a 

5% significance level. The study was authorized by the collaborative NGOs, approved 

by the Research Ethics Committee, and all participants signed a Free Informed Term 

of Consent. Results: SI was detected in 41,38% of the participants, among them 

prevailed the following characteristics: transsexual gender identity (62,07%); young 

individuals – age range varying from 18 to 29 years old (68,97%); singles (81,03%); 

educational level – high school or lower (77,59%); black or brown race (68,97%); under 

prostitution activities (29,31%) or without any occupation (17,24%); and with a monthly 

income up to the Brazilian minimum wage (44,83%).It was verified an association, 

statistically significant, regarding the presence of SI and the following variables: 



 

depression levels (p=0,002); school violence (p=0,012); expulsion from the family 

environment due to the gender identity (p=0,020); suicide attempts background 

(p=0,008): and dying wishing intensity during the last suicide attempt (p=0,028). SI was 

not associated to the sociodemographic aspects, neither to the health-illness 

ones. Conclusions: The results alert to the need of interventions implementation, 

under an urgent status, which would aim SI control, as damage to the Public Health, 

on the researched population. 

 

Descriptors: Mental Health. Suicide. Suicidal Ideation. Transgerder Persons. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Em 2014, concluí minha Graduação em Enfermagem pela Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte (UERN), em Caicó, Rio Grande do Norte, Nordeste 

do Brasil. Logo após, atuei como Apoiador Matricial em Epidemiologia, na 9ª Gerência 

Regional de Saúde da Paraíba (PB), em Cajazeiras, PB. Nos dois cenários, me inseri 

em movimentos sociais de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais 

(LGBT), sendo, neste ínterim, homem-cis gay. 

Minha atuação social e profissional possibilitou contatos, vivências e 

experiências de desigualdades e iniquidades em saúde na atenção à saúde LGBT. 

Foram os problemas de atendimento, prevenção e promoção em saúde que me 

motivaram a realizar estudos relacionados a equidade em saúde para LGBT, 

publicados nas Revista de Enfermagem UFPE On line (B2), Revista de Pesquisa: 

Cuidado é Fundamental On line (B2) e Revista Gaúcha de Enfermagem (B1). 

Ainda em 2012, com mediação de minha orientadora de Iniciação Científica, 

Profa. Ma. Maura Vanessa Silva Sobreira, tive meu primeiro contato via e-mail com o 

Prof. Dr. Francisco Arnoldo Nunes de Miranda. A partir do contato inicial, comecei a 

participar, virtualmente, do grupo de pesquisa coordenado pelo professor: Ações 

Promocionais de Atenção à Grupos Humanos em Saúde Mental e Saúde Coletiva 

(CNPq/UFRN). 

Deste contato e da vivência no movimento LGBT, concretiza-se esta ideia 

investigativa com a finalidade de promover conhecimento sobre a saúde mental da 

população transgênero, especificamente, sobre o fenômeno suicídio, emergente no 

contexto científico nacional. 

No mesmo ano que concluí a graduação, passei no processo seletivo do 

Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da UFRN e, em 2015, iniciei o Curso 

de Mestrado Acadêmico em Enfermagem. Fixei residência em Natal/RN e fui 

contemplado com Bolsa de Demanda Social da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES). Cumpri todos os créditos legais para defesa da 

dissertação ainda durante o primeiro ano de curso, como também participei de outras 

atividades inerentes a pós-graduação: organização do I Simpósio Interdisciplinar de 

Saúde LGBT da UFRN, visita técnica a Ambulatório TT da Paraíba, orientação de 

Iniciação Científica e produção científica. 



 

São estes eventos, resumidamente, que me proporcionaram uma introdução 

ao mundo da pesquisa, especificamente, na produção de conhecimento em saúde 

para o público LGBT e me motiva a seguir em frente. Esta dissertação é o segundo 

passo para caminhos mais amplos.   
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1 INTRODUÇÃO 

 

O comportamento suicida é uma conduta autodeliberada com o objetivo de se 

impor dano ou morte, no qual não se importa o nível ou o sua a razão, pois legitima-

se subjetivamente sempre que ocorre. Conceituadamente, pode-se inseri-lo num 

aspecto contínuo que incluí desde pensamentos de autodestruição, gestos suicidas 

até suas tentativas de suicídio e que podem culminar no suicídio propriamente dito 

(ABREU et al., 2010; LUOMA, MARTIN, PEARSON, 2002). Por isso, possui complexa 

terminologia encontrada, frequentemente, na literatura, tais como: tentativa recorrente 

de suicídio, ideação suicida, pensamento suicida, comportamento auto-infligido, 

parassuicídio, dentre outros. Os riscos para esse tipo de dano ou morte incluem 

fatores biológicos, psicológicos e sociais (DURKHEIM, 2003). 

No mundo, emerge como prioridade da saúde pública e coletiva, onde se 

constata que mais de 800.000 pessoas cometem suicídio por ano: uma pessoa a cada 

quarenta segundos, sendo a segunda principal causa de morte entre jovens dos 15 

aos 29 anos de idade (WHO, 2016; CAVALCANTE, MINAYO, MANGAS, 2013; ORES 

et al., 2012). Estima-se que o número de tentativas supere, exponencialmente, os de 

suicídios em pelo menos dez vezes mais (BOTEGA, 2014). 

O suicídio representa um dos comportamentos humanos mais enigmáticos e 

perturbadores, pois se apresenta probabilistica e inexoravelmente destrutivo e carrega 

em si um conjunto de pensamentos, sentimentos, emoções, vontades, atos e 

omissões, tais como culpa, vergonha, perplexidade, conflito, medo e revolta. Portanto, 

a autodestrutividade ou autoaniquilamento é característica tanto nas tentativas como 

no suicídio (MORAIS, SOUSA, 2011).  

Por Ideação Suicida (IS), a qual se detém a presente investigação, entende-se 

todo processo de idealização e construção de morte que seja provocada por uma ação 

da própria vítima com a percepção do seu resultado como o fim de sua existência, 

seja por sentimentos de onipotência, fracasso diante do limite da realidade e 

surgimento de quadros depressivos, que tem sido evidenciado na literatura como forte 

fator de propensão ao suicídio (DURKHEIM, 2003; BARBOSA et al., 2012). 

Neste ideário, alguns autores têm indicado a estreita relação do estado 

depressivo, enquanto transtorno mental de maior prevalência, com a ideia de suicídio 

e o suicídio, sendo um de seus maiores fatores de risco. A associação destas variáveis 

tem agravado sistematicamente a possibilidade de execução do suicídio, deixando 
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escapar da esfera imaginária e se tornando elemento no ideário do sujeito (BARBOSA 

et al., 2012; CAVALCANTE, MINAYO, MANGAS, 2013). 

Ademais, outros fatores externos e internos também podem aumentar o risco 

para comportamento suicida na população geral, tais como: comorbidades psíquicas, 

além da depressão; antecedentes familiares; sexo; idade; as relações familiares; o 

abuso de substâncias psicoativas; os problemas físicos, como dores crônicas e 

agudas; e situação social desfavorável, como desemprego e pobreza (ABREU et al., 

2010). 

Caracterizando como fenômeno complexo e silencioso, o comportamento 

suicida, que envolve ações, pensamentos e atitudes de auto-aniquilamento do sujeito 

sobre si – ideação suicida, suicídio e as automultilações – necessita de um olhar 

atento aos fatores de risco gerais e específicos, às singularidades das situações e 

populações onde tal fenômeno ocorre, uma vez que sua própria complexidade mostra 

fatores associativos internos e externos ao suicida, com cognições objetivas e 

subjetivas.  

Nesse processo de construção da ideia de suicídio, toma-se também por base 

os determinantes sociais, tornando-se peça fundamental para entender o subjetivo 

que o cerca, buscando-se algum princípio organizador, como o das representações, 

que podem influenciar, a partir de uma perspectiva mais sociologizante, e demonstrar 

um esforço mais aplicativo e aprofundado da causa do suicídio, cujas características 

adequam-se ao objeto - suicídio - e ao sentido tomado (ARRUDA, 2002).  

Evidencia-se então que, tanto quanto importante se entender as raízes sociais, 

os fatores e a frequência deste fenômeno, é perceber que ele não é unívoco. Este 

entendimento também surge da veracidade de que nunca, em época alguma, 

qualquer sociedade se viu livre deste agravo, embora gerido de diferentes formas a 

partir do território, da cultura, da prevalência mágico-religiosa; conforme a 

mentalidade, a concepção de vida e o valor simbólico da morte e pós-morte (PRATS, 

1987 apud ORDAZ, VALA, 1997; DURKHEIM, 2003). 

Destarte, além de o suicídio ser resultado do sofrimento psíquico do indivíduo, 

deposita-se sobre o mesmo a responsabilidade do ato que cometeu, entretanto, toda 

a sociedade, com seus valores, crenças e costumes, é responsável pelas mortes 

voluntárias e involuntárias que produz (DURKHEIM, 2003). Portanto, refletindo sobre 

o presente contexto social de grupos mais vulneráveis, a população de Lésbicas, 
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Gays, Bissexuais e Pessoas Transgênero (LGBTs) tem sido fortemente impactada por 

mortes voluntárias e involuntárias. 

O preconceito social que viola a população LGBT resulta também de um 

processo de sentidos e significados que se dá nas relações entre os sujeitos, gerando 

normatizações, implicando no controle dos indivíduos pelo poder centrado em grupos 

privilegiados em detrimento de outros marginalizados; e, criteriosamente, pelo 

biopoder e repressão no domínio das sexualidades (FOUCAULT, 2015), 

nomeadamente, a heteronormatividade. 

Destaca-se que a sexualidade como um assunto controverso, indefinido, difícil 

de um conceito exato. Em sua história, tem sido alvo de manifestações contrárias à 

livre expressão, aos tabus e às distorções, numa tentativa clara e objetiva de reduzi-

la à genitália e à reprodução. Porém, Foucault (2015) a insere, enquanto objeto 

investigativo, em um dispositivo histórico e não da natureza, que se inicia no século 

XVIII e trata-se de uma rede que interliga um conjunto de técnicas, práticas e discursos 

que estimula os corpos, intensifica os prazeres e constrói conhecimentos. A 

sexualidade se auto imporia diante dos sujeitos, subjacente a todas as suas condutas.  

Os indivíduos que fazem parte do grupo LGBT, que fogem à norma 

heterossexista, são rotulados “transgressores”. Fugindo à aceitação social comum, 

são estigmatizados, desconhecidos legalmente, vítimas do preconceito e da 

discriminação, pela qual se atribui ao sujeito-vítima uma categorização irracional e 

sem comprovação, involuntária, criando uma identidade hegemônica grupal (MEZAN, 

1998).  

Para além do estigma provocado pelo julgamento social, a vivência do 

preconceito e discriminação interioriza-se nesses indivíduos, dotando-os de 

sentimentos depreciativos em relação a si, como algo que se conforma internamente 

e sorrateiramente, silenciosa e silenciada a partir das diferenças de sentir o corpo e 

ao jugo das comparações conscientes e inconscientes dos modelos sexuais presentes 

no cotidiano dos lares. O enrijecimento das normas sociais e individuais sobre a 

aceitação das sexualidades pode dificultar a aceitação da própria identidade, 

associada ao pior ajustamento social, baixa auto-aceitação, baixa autoestima e 

autodepreciação. 

A internalização dessas ideologias discriminatórias pelos sujeitos LGBT 

estabelece uma situação potencialmente conflitante, aliando-se a uma má qualidade 

de vida. Assim, expostos a eventos estressores provocados pelo preconceito, estigma 
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e condição de vulnerabilidade, tornam-se mais propensos a desenvolver certo grau 

de isolamento social e psicológico. Neste sentido, o contexto hostil as identidades de 

gênero e às orientações sexuais dissidentes (bi/homossexual), podem contribuir para 

o aumento do risco de suicídio (BENTO, 2010; CEARÁ, DALGALARRONDO, 2010). 

 

1.1  PROBLEMATIZAÇÃO 

 

Relatórios divulgados mundialmente por Organizações Não Governamentais 

(ONGs) têm documentado o elevado risco de suicídio entre a população LGBT, como 

também, alguns estudos epidemiológicos têm fornecido evidências de risco 

aumentando para suicídio e comportamento autoinfligido neste público (HASS, 

RODGERS, HERMAN, 2011; SKERRETT, 2014). 

Um estudo transversal brasileiro com adolescentes (n=2.282), que buscou 

associar a orientação sexual à ideação suicida, evidenciou que jovens não 

heterossexuais têm o triplo de chances de cometer suicídio, quando comparados a 

outros jovens heterossexuais (TEIXEIRA-FILHO, RONDINI, 2012). 

Em uma pesquisa comparativa entre um grupo com homossexuais idosos e 

outro de contraste com heterossexuais, apenas no grupo de estudo – de 

homossexuais – evidenciou-se risco de suicídio, como também, explicitou-se que é 

este o público que mais procura ajuda profissional para tratamentos em saúde mental 

(CEARÁ, DALGALARRONDO, 2010).  

Outra investigação realizada nos Estados Unidos da América (EUA), com 

estudantes (n=31.852), também evidenciou que jovens homossexuais têm a 

probabilidade de cometer suicídio cinco vezes maior que heterossexuais, e que o 

ambiente de convívio social exerce bastante influência na ideação suicida 

(HATZENBUEHLER, 2015). 

Indubitavelmente, entre o público LGBT, para as pessoas transgênero, o 

preconceito – a qual são submetidas – tem um caráter agravante: as relações de 

gênero envolvidas na sociedade. Enquanto condição, dois aspectos cabem na 

dimensão transgênero: de um lado, a vivência de gênero como funcionalidade, 

representados por crossdressers, drag queens, drag kings e transformistas; de outro 

lado, expressão de gênero como identidade, o que caracteriza pessoas travestis e 

transexuais (JESUS, 2012). E é esta segunda dimensão que se insere neste estudo 

quando se evoca o termo “transgênero”.  
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Travestis e transexuais são pessoas que se autodeclaram em situação de 

trânsito ou identificação com uma das identidades de gênero em detrimento de seu 

sexo biológico, não se contemplando com o imposto socialmente, estando entre o 

gênero de atribuição e o de identificação (BENTO, 2014). 

Deste modo, as pessoas transgênero têm ganhado destaque nas discussões, 

embora lentas, por serem considerados pertencentes a gêneros abjetos, alvos, 

quando se trata de discriminação e violência, pois é nessa amostra que se encontram, 

em grandes números, a violência familiar, má adequação de pertencimento social, 

abandono do sistema escolar e problemas biológicos relacionados ao processo de 

mudanças que ocorrem durante sua transição de gênero (SILVA et al., 2014; SILVA 

et al., 2016).  

Esse processo de fuga do cárcere dos corpos-sexuados marcado por dores, 

conflitos e medos geram dúvidas, do tipo: “Por que eu não gosto dessas roupas? Por 

que odeio tudo que é de menina? Por que tenho esse corpo?” e levam os sujeitos, 

que vivem em conflito com as normas de gênero, a localizar em si a explicação para 

suas dores, a sentirem-se uma aberração, uma coisa impossível de existir, podendo 

culminar no autoextermínio (BENTO, 2014). 

Estudos que promovam e construam saberes preventivos para a saúde de 

travestis e transexuais têm emergido nas diversas áreas do conhecimento, 

contrapondo-se a um saber de modelo curativista, que pouco tem considerado as 

nuances sociais do respaldo do gênero no processo saúde-doença. 

A partir de dados de uma amostra por conveniência de indivíduos transgêneros 

(n=6.456), um estudo determinou que a prevalência de tentativas de suicídio no grupo 

estudado, nos EUA, era de 41%, enquanto que na população de LGB era de 10-20%, 

e na população geral era de menos de 9% (HASS, RODGERS, HERMAN, 2011). 

Corroborando com este achado, outros estudos também encontraram índices 

semelhantes: um verificou taxa de 32,4% (n=1.229) de tentativas de suicídio nos 

últimos 12 meses que antecederam a coleta de dados (PEREZ-BRUMER et al., 2015); 

em outro, 11,2% (n=380) já haviam tentando pelo menos uma vez (BAUER et al., 

2015); e uma taxa de ideação suicida de 64,9% (n=350) em pessoas transgênero foi 

evidenciada em uma investigação que analisou os fatores de risco associados ao 

suicídio (ROOD et al., 2015). 

A partir de uma revisão de literatura, a fim de sumarizar os fatores de risco para 

suicídio entre pessoas transgênero, identificou-se os seguintes fatores: aspectos da 
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saúde mental, como depressão, estigma internalizado, tentativa prévia de suicídio e 

abuso de substâncias psicoativas; idade menor que 25 anos; baixa escolaridade; raça; 

ter vivenciado algum tipo de discriminação, preconceito e violência; empregabilidade, 

sendo o risco voltado, principalmente, para o desemprego e a prostituição; sorologia 

positiva para o Vírus da Imunodeficiência Adquirida (HIV); e a vivência atual do 

processo de transição de gênero, como hormonoterapia e cirurgia de redesignação 

sexual (PEREZ-BRUMER et al., 2015; BAUER et al., 2015; ROOD et al., 2015; 

MARSHALL et al., 2015; DHEJNE et al., 2011; CLEMENTS-NOLLE; MARX; KATZ, 

2006). 

Não foram encontrados artigos que investigassem comportamento suicida 

entre travestis e transexuais no Brasil. Deste modo, sustenta-se a afirmação de que 

no Brasil são escassos os estudos conduzidos de forma sistemática e com rigor 

científico sobre aspectos do suicídio com travestis e transexuais, principalmente, na 

área da saúde. Este estudo visa, dessa forma, preencher essa lacuna no 

conhecimento científico nacional. 

 

1.2  JUSTIFICATIVA 

 

Investigações científicas sobre o suicídio em identidades travestis e transexuais 

em território nacional apresentam caráter de urgência com o intuito de se apreender 

os aspectos que lhes respaldam e submetem a uma cultura de morte. Estudos com 

recortes de gênero, raça, etnia e outros determinantes são necessários para se pensar 

um modelo de saúde equânime, consonante com a promoção da saúde e em busca 

da prevenção do suicídio.  

No atual modelo da saúde biopsicossocial, com as contribuições da clínica, da 

epidemiologia e das ciências sociais e humanas, necessita-se de investimentos e 

pesquisas sobre práticas e saberes que priorizem as travestis e transexuais nos seus 

diversos campos de inserção. Assim, corrobora-se com a construção de mecanismos 

de proteção em níveis social e individual na prevenção do suicídio, no qual os relatos 

empíricos em âmbito nacional de suicídios dos mesmos, sem causa específica, são 

noticiados. Registre-se que não se encontrou pesquisa brasileira alguma que 

investigou ou se preocupou com as nuances socioculturais deste fenômeno no público 

em tela. 
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Faz-se necessária a abertura de espaço para a discussão do suicídio no meio 

da população transgênero, abordando suas ideações e fatores associados, 

colaborando para um diagnóstico da realidade regional na medida em que, também 

atende as necessidades de visualização do comportamento suicida da população em 

geral, em níveis nacional e internacional. 

Ressalta-se que o material bibliográfico disponível acerca do grupo LGBT, na 

área da saúde, está atrelado a estudos com discussões sobre o HIV e outras Infecções 

Sexualmente Transmissíveis (IST) (SOUSA, FERREIRA, SÁ, 2013; GARCIA, 2013), 

sobre a violência (SILVA et al., 2016; CARRARA, LACERDA, 2011; CABRAL, 

ORNAT, SILVA, 2013) e discussões de ordem biológica da sexualidade, sendo reflexo 

do preconceito nas produções acadêmicas e de desvalorização de aspectos culturais 

(SOUSA, FERREIRA, SÁ, 2013). Como também, destaca-se a complexidade do tema 

abordado em razão do objeto, da população, espacialidade e acessibilidade urbana 

no convite a participação de uma pesquisa, por serem revestidos de tabus e 

estigmatização. 

O presente estudo, desde sua fase propositiva, ancora-se em recomendações 

ministeriais que, entre outras indicações, fomentam a realização de pesquisas e 

produção de conhecimentos em saúde sobre a população LGBT, como também na 

redução de problemas relacionados à saúde mental, evidentemente, na drogadição, 

depressão e suicídio e que possam colaborar na atenção à saúde integral e nos 

direitos sexuais e reprodutivos em todas as fases de suas vidas, atuando na 

eliminação da discriminação e preconceito contra LGBT no âmbito do SUS, (BRASIL, 

2008a; BRASIL, 2008b; BRASIL, 2013). 

A motivação para estudar essa temática também é reforçada pela formação 

acadêmica em Enfermagem e da experiência em Iniciação Científica durante a 

graduação (SILVA et al., 2014; SILVA et al., 2015; SILVA et al., 2016), como também, 

da vivência e atuação na saúde coletiva, como militante pela causa e controle social 

de direitos LGBT, por entender e perceber que discussões direcionadas a este grupo 

são escassas e emergenciais. 

O enfoque na saúde mental e ideação suicida é um convite para a Enfermagem 

diante sua responsabilidade acadêmica e científica com a produção de conhecimento 

sobre a equidade, neste caso, sobre as interações de cuidados em saúde da 

população transgênero, visando, dessa maneira, a cidadania, a autonomia, a 

dignidade e a promoção à saúde da mesma, refletindo e dirimindo aspectos que 
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possam dificultar o pleno desenvolvimento da saúde desses sujeitos marginalizados 

(SOUSA et al., 2011). 

Com o propósito de subsidiar informações à comunidade acadêmica e 

movimento social para o alcance da prevenção ao suicídio entre travestis e 

transexuais, tendo o Rio Grande do Norte (RN) como lócus alcançado para o primeiro 

estudo nacional, com rigor científico, sobre aspectos suicídio entre tal população, 

neste ínterim, especificamente sobre a Ideação Suicida, questiona-se, a fim de se 

entender os mecanismos do fenômeno: Existe ideação suicida em um público de 

travestis e transexuais no RN? A ideação suicida, nesses sujeitos, está associada à 

depressão e aspectos sociodemográficos, de saúde-doença, violência e fatores de 

comportamento suicida? 

A identificação dos fatores associados a IS será de suma importância para o 

desenvolvimento de trabalhos/atuações/ações preventivas que contribuam para o 

reconhecimento, diagnóstico e ação em tempo hábil, como também, subsidiará e 

servirá de base para estudos posteriores. Portanto, dentre os aspectos do 

comportamento suicida, insere-se como objeto de pesquisa deste estudo a IS na 

população de travestis e transexuais de Associações Não Governamentais (ONGs) 

de pessoas transgênero no estado do Rio Grande do Norte, Nordeste do Brasil. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

O comportamento suicida entre pessoas transgênero e os fatores de risco 

exigiu desse estudo um mergulhar através da revisão narrativa de literatura 

(ROTHER, 2007), que embasa este estudo. 

Realizou-se busca bibliográfica nas bases de dados indexadas, através do 

acesso pelo Portal de Periódicos da CAPES – Comunidade Acadêmica Federada, a 

saber: Periódicos Eletrônicos de Psicologia (PePSIC); Literatura Latino-americana e 

do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS); Medical Literature Analysis and Retrieval 

System on-line (PubMed/MEDLINE); Web of Science; Cochrane Library; Scientific 

Electronic Library Online (SciELO); Cumulative Index to Nursing and Allied Health 

Literature (CINAHL) e SciVerse Scopus (SCOPUS). 

Definiu-se, como estratégia de busca, a utilização de descritores não 

controlados do Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) e do Medical Subject 

Headings (MeSH): “suicídio (suicide)”, “ideação suicida (suicidal ideation)” e “pessoas 

transgênero (transgender persons)”, e das palavras chaves: “travesti (transvestite)” e 

“transexual (transsexual)” no idioma português e seus correspondentes em inglês, em 

combinação com o booleano “AND”, adaptados a cada uma das bases de dados, em 

distintas combinações. 

Foram escolhidos seis artigos que apresentavam relação com o tema, atendiam 

ao interesse e respondiam à questão norteadora: quais os fatores, evidenciados na 

literatura, tem-se associado ao comportamento suicida de pessoas transgênero? 

Considera-se, a partir do desenvolvimento desse estudo, de forma 

antecipatória, que a literatura ainda é incipiente quanto à relação de fatores 

associados ao comportamento suicida entre pessoas transgênero. Mesmo diante 

dessa realidade, excluíram-se os estudos com a população LGBT em geral, por 

sustentar-se a prerrogativa de que fatores associados à orientação sexual são 

distintos da identidade de gênero. 

  

2.1 FATORES PARA COMPORTAMENTO SUICIDA ENTRE PESSOAS 

TRANSGÊNERO 

 

Após buscas exaustivas nas bases de dados, ao produto, atribui-se as 

seguintes características: os países de publicação dos artigos selecionados, na 
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íntegra, e que compuseram a revisão, foram: EUA - quatro estudos; e Suécia e 

Argentina - um estudo cada. Todos os artigos foram publicados somente no idioma 

inglês. Expressivamente, quatro foram publicados, recentemente, no ano de 2015; um 

em 2011 e outro em 2006. 

O Quadro 1 mostra, sumariamente, os estudos que compõem a revisão 

narrativa, no que se refere às variáveis de interesse. Desse modo, encontraram-se: 

dois estudos transversais; um estudo de coorte; e três estudos quantitativos sem 

esclarecer o delineamento. Quanto aos periódicos, três artigos foram publicados em 

revistas especializadas em saúde da população LGBT.  
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Quadro 1 – Síntese dos estudos quanto às variáveis de interesse e seus desfechos. Natal, RN, 2016 

Autor/Ano País Periódico Título 
Delineamento do 
estudo/Amostra 

Desfechos – fatores de risco 

Perez-
Brumer et 
al., 2015 

EUA 
Behavioral 
Medicine 

Individual and structural level risk 
factors for suicide attempts 
among transgender adults 

Estudo transversal, 
1.229 pessoas 
transgênero 

Ensino médio ou menos; estigma 
internalizado; ser negro. 

Bauer et 
al., 2015 

EUA 
BMC Public 

Health 

Intervenable factors associated 
with suicide risk in transgender 
persons: a respondent driven 
sampling study in Ontario, 
Canada. 

Estudo quantitativo, 
380 pessoas 
transgênero com 
ideação suicida 

Discriminação; violência física; violência 
sexual; estigma internalizado; violência 
policial; constrangimento da família; ser 
reconhecida como cisgênero; estar em 
processo de transição de gênero 
(hormonoterapia e/ou cirurgia). 

Rood et 
al., 2015 

EUA LGBT Health 
Predictors of suicidal ideation in a 
statewide sample of transgender 
individuals 

Estudo quantitativo, 
350 pessoas 
transgênero 

Violência física; violência sexual; 
discriminação; vivenciar integralmente o 
gênero de escolha. 

Marshall et 
al., 2015 

AR 
Journal of 

Homosexuality 

Prevalence and correlates of 
lifetime suicide attempts among 
transgender persons in Argentina 

Estudo transversal, 
482 pessoas 
transgênero 

Tentativa anterior de suicídio; sorologia 
positiva para HIV; estigma internalizado; 
discriminação por profissional de saúde; 
violência policial; prostituição. 

Dhejne et 
al., 2011 

SE PloS ONE 

Long-term follow-up of 
transsexual persons undergoing 
sex reassignment surgery: cohort 
study in sweden 

Estudo de coorte, 
324 pessoas 
transgênero 
redesignadas 
sexualmente 

Cirurgia de mudança de sexo MtF. 

Clements-
Nolle; 
Marx; 

Katz, 2006 

EUA 
Journal of 

Homosexuality 

Attempted suicide among 
transgender persons: the 
influence of gender-based 
discrimination and victimization 

Estudo transversal, 
515 pessoas 
transgênero 

Ser branco; menor de 25 anos; 
desempregado; encarcerado alguma vez 
na vida; ter depressão; baixa autoestima; 
histórico de álcool e outras drogas; 
discriminação; violência sexual; violência 
física; violência verbal. 

Legenda: EUA: Estados Unidos da América; AR: Argentina; SE: Suécia; MtF: Male to Female (Macho para fêmea). 
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Ao identificar os estudos que se referem aos fatores para comportamento 

suicida entre pessoas transgênero, tais evidências sugerem, de um lado, que os 

pesquisadores brasileiros não têm produzido pesquisas científicas para promoção da 

saúde mental e prevenção do suicídio entre pessoas transgênero; além de apontar, 

de outro lado, que o fenômeno suicídio, enquanto matéria de saúde pública, a nível 

nacional, é restrito a outros recortes populacionais, como idosos (MINAYO; 

CAVALCANTE, 2015; MINAYO; CAVALCANTE, 2010; SOUSA et al., 2014) e 

mulheres cisgêneras1 (CORREIA et al., 2014). 

Pessoas transgênero estão, cotidianamente, expostas a variados tipos de 

violência: verbal, psicológica, física, sexual e policial (SILVA et al., 2016; BAUER et 

al., 2015; ROOD et al., 2015; MARSHALL et al., 2015; CABRAL; ORNAT; SILVA, 

2013; CLEMENTS-NOLLE; MARX; KATZ, 2006); a outras vulnerabilidades sociais, 

destacando-se as relacionadas a HIV/Aids (MARSHALL et al., 2015; SOUSA; 

FERREIRA; SÁ, 2013) e a falta de medidas de proteção (KULICK, 2008). 

Assim, considerando-se os elevados níveis de violência, o abuso de 

substâncias psicoativas, as situações de rejeições e abjeções sociais, o abandono ao 

sistema escolar e problemas relacionados à transição de gênero, pessoas 

transgênero são uma população cujo risco para suicídio evidencia-se em altas escalas 

(ROOD et al., 2015; ABREU et al., 2010; MARSHALL et al., 2015; DHEJNE et al., 

2011). 

Adiante, com a intenção de sumarizar, de forma pontual e sucinta, os fatores 

de risco para comportamento suicida entre pessoas transgênero, discute-se 

categorias com os conteúdos emergidos na análise do material selecionado. 

 

Aspectos da saúde mental 

 

Fatores relacionados à saúde mental em geral, tais como estigmas sociais, têm 

apresentado estreita relação com o risco de aumento da vulnerabilidade ao suicídio. 

Especificamente, entre pessoas transgênero, o estigma relacionado à sua identidade, 

a exemplo da transfobia internalizada - entendida como sentimentos autodepreciativos 

                                                 
1 Cisgênero: pessoas cujo gênero configura concordância entre a identidade de gênero e o sexo 
biológico na designação social (JESUS, 2012). Utilizado para diferenciar, de forma adjetiva, a 
qualificação de indivíduo no papel de gênero.  



30 
 

relacionados à internalização de atitudes negativas da sociedade sobre elas mesmo - 

tem aumentado, consideravelmente, as chances desses sujeitos experimentaram uma 

tentativa de suicídio (PEREZ-BRUMER et al., 2015; BAUER et al., 2015; MARSHALL 

et al., 2015). 

Ademais, soma-se o sentimento de inadequação e de desvalorização pessoal; 

o abuso de substâncias psicoativas; o histórico de comportamento suicida prévio; 

como também a presença de depressão maior, afetando a capacidade cognitiva do 

sujeito - considerado preditor universal para o risco de suicídio - majoram as 

possibilidades de uma tentativa suicida (MARSHALL et al., 2015; CLEMENTS-

NOLLE; MARX; KATZ, 2006).  

 

Escolaridade 

 

Os resultados das pesquisas incluídas apontam que pessoas transgênero, com 

baixa escolaridade, são mais propensas às ideias de suicídio e ao risco de sua 

tentativa. Especificamente, aqueles com escolaridade inferior a nível médio foram 

identificados como fator de vulnerabilidade para ideação suicida, ao passo que as 

pessoas que apresentam nível superior ou escolaridade elevada, indicaram índices 

menores de tentativas de suicídio ao longo da vida (PEREZ-BRUMER et al., 2015). 

Tal fato parece alinhar-se ao contexto encontrado na população geral (KIM et al., 

2010). 

 

Discriminação e preconceito 

 

Pessoas transgênero estão submetidas a situações pungentemente graves de 

discriminação social em relação às questões próprias do gênero, fenômeno que 

representa um importante determinante social da saúde, uma vez que se configura 

como potencial indutor de barreira à participação social plena. Destarte, também é 

importante elemento associado a problemas de saúde mental, consequentemente, ao 

desenvolvimento de pensamento suicida (BAUER et al., 2015). 

Indivíduos transgênero que experimentaram mais de um episódio de 

discriminação ou preconceitos sociais, no decorrer de suas vidas, estiveram mais 

propensos ao risco de tentativa de suicídio (BAUER et al., 2015). Concomitantemente, 

discriminação ou assédio – de diversas naturezas, fatores interpessoais e fatores 
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estruturais são os elementos determinantes para a tentativa de suicídio (PEREZ-

BRUMER et al., 2015; ROOD et al., 2015; MARSHALL et al., 2015; CLEMENTS-

NOLLE; MARX; KATZ, 2006). 

Quanto aos fatores interpessoais, foi significativa a correlação do pensamento 

suicida à falta de apoio dos pais e a outros conflitos familiares, como a presença de 

doenças entre parentes (PEREZ-BRUMER et al., 2015). A discriminação, perpetrada 

por profissionais de saúde, configurou-se como elemento e fator estrutural para 

ideação suicida (MARSHALL et al., 2015).  

A retificação dos documentos de identificação pessoal, alterados para a 

designação sexual adequada, foi associada a grandes reduções relativas e absolutas 

em risco de suicídio. Porém, existir socialmente como pessoa transgênero, em sua 

integralidade temporal, expressou-se como risco para suicídio; fator relacionada a 

exposição física e a estressores de gênero, tais como a discriminação e a violência 

(BAUER et al., 2015). 

 

Empregabilidade 

 

A história de tentativas de suicídio entre pessoas transgênero esteve, 

significativamente, associado às situações de desemprego (CLEMENTS-NOLLE; 

MARX; KATZ, 2006). Outro fator evidenciado, sobre a presente questão, remeteu as 

tentativas de suicídio entre pessoas travestis e transexuais recrutadas em locais de 

trabalho de sexo, ou seja, sujeitos trabalhando em atividade de prostituição. 

Aproximadamente um terço dos participantes envolvidos nesse estudo relatou, no 

mínimo, uma tentativa de suicídio durante o período de sua vida (MARSHALL et al., 

2015). 

 

Idade 

 

Pessoas transgênero, com idade inferior a 25 anos, apresentaram maiores 

índices de tentativas de suicídio (CLEMENTS-NOLLE; MARX; KATZ, 2006). Este 

dado insere os sujeitos transgênero em estimativas de populações gerais, nas quais 

ser jovem (faixa etária de 15 e 29 anos de idade) representa maior risco para suicídio 

e se configura como a segunda causa de morte entre jovens de todo o mundo (WHO, 

2014; ORES et al., 2012). 
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Sorologia positiva para HIV 

 

Um estudo verificou se o conhecimento sobre o status da sorologia para HIV 

estaria relacionado à prevalência de tentativa de suicídio. Os resultados 

demonstraram que não há diferença significante entre saber ou não sobre a sorologia 

e tentativa de suicídio. Porém, apresentou correlação, mesmo que baixa, com 

histórico de tentativa de suicídio (MARSHALL et al., 2015).  

 

Processo de transição de gênero 

 

Resultados apontam que dentre as pessoas que almejavam realizar os 

processos transexualizadores, havia uma parcela já submetida a terapia hormonal; tal 

grupo demonstrou, aproximadamente, cerca de metade da probabilidade de 

apresentar, seriamente, ideias de cometer suicídio. Para o subgrupo amostral com 

ideação suicida, experimentar processos transexualizadores foi, significativamente, 

associado ao aumento do risco de tentativa de suicídio em comparação àqueles que 

estavam planejando a transição. Porém, ter completado a transição com intervenção 

cirúrgica tinha alguns efeitos benéficos na prevenção de tentativa de suicídio (BAUER 

et al., 2015). 

Quanto à transição social, não ser reconhecido como pessoa transgênero, ou 

seja, aceitação e reconhecimento social da identidade de gênero na qual se 

reconhecem; ou ser identificada pela condição cisgênera, foram associados com 

tendências suicidas (BAUER et al., 2015). 

 Pessoas transgênero que realizaram a cirurgia de redesignação sexual 

evidenciaram, aproximadamente, um risco três vezes maior de mortalidade por várias 

causas, do que o grupo controle. A mortalidade específica por suicídio foi muito maior 

em pessoas transgênero redesignadas sexualmente. E com o aumento dessa 

mortalidade por suicídio, também foram de maior risco para as tentativas de suicídio. 

Os sujeitos em transição de macho para fêmea apresentaram, significativamente, 

maiores riscos para tentativas de suicídio em comparação àqueles em transição 

fêmea para macho (DHEJNE et al., 2011). Isto sugere que mulheres transexuais estão 

sujeitas a maior risco de tentativas de suicídio, principalmente após a redesignação 

sexual (PEREZ-BRUMER et al., 2015). 
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Raça/cor/etnia 

 

Variáveis relacionadas à variável raça são importantes para se adentrar nas 

complexidades e especificidades do fenômeno suicídio em meio a grupos étnicos. 

Nos artigos analisados, a mesma foi pouco verificada e esteve mais relacionada 

à classificação de indivíduos entre brancos e não-brancos, não especificando 

diretamente outras cores-etnias, demonstrando que, neste público, preliminarmente, 

IS não é exclusividade de brancos ou negros. 

Um estudo evidenciou que o pertencimento a cor branca se relaciona com a 

diminuição do número de tentativas de suicídio durante a vida. Tal fato sugere, de 

acordo com a pesquisa, que pessoas transgênero negras têm maiores chances de 

tentar suicídio (PEREZ-BRUMER et al., 2015). 

Curiosamente, um segundo estudo descobriu que pessoas transgênero 

brancas encontravam-se sob propensão maior a tentativas de suicídio (CLEMENTS-

NOLLE; MARX; KATZ, 2006), todavia, não forneceu detalhes minuciosos sobre o 

resultado em questão.  

 

Violência 

 

A violência, resultante dos fatores correlacionados às identidades de gênero 

dos participantes envolvidos nas pesquisas, apresentou-se como elemento mais 

evidente dentro os conteúdos que exprimiram ligação pertinente em relação à ideação 

suicida e às tentativas de suicídio entre pessoas transgênero. 

A expressão verbal relacionou-se ao assédio da mesma natureza ou às 

ameaças sofridas por essas pessoas serem transgênero (BAUER et al., 2015; 

CLEMENTS-NOLLE; MARX; KATZ, 2006), mas as mesmas não culminaram em 

agressão física; as agressões física e sexual foram consideradas os preditores mais 

determinantes no autorrelato de ideação suicida, sejam quando comparadas em 

indivíduos que não haviam experimentado nenhum tipo de violência, ou em indivíduos 

que haviam experimentado outras tipologias (BAUER et al., 2015; ROOD et al., 2015; 

CLEMENTS-NOLLE; MARX; KATZ, 2006). 
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Foram também associadas a, pelo menos, uma história de tentativa de suicídio, 

a violência policial (BAUER et al., 2015; MARSHALL et al., 2015) e o histórico de 

encarceramento (CLEMENTS-NOLLE; MARX; KATZ, 2006).  
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2 HIPÓTESES, OBJETIVOS E FINALIDADE 

 

3.1 HIPÓTESES 

 

Com base nos resultados da revisão de literatura, levantam-se as seguintes 

hipóteses para estudo: 

 Hipótese Nula (H0): Não há associação entre ideação suicida e aspectos 

sociodemográficos, de depressão, saúde-doença, violência e comportamento 

suicida entre pessoas travestis e transexuais de ONGs no estado do RN, Brasil. 

 Hipótese Alternativa 1 (H1): Há associação entre ideação suicida e aspectos 

sociodemográficos em pessoas travestis e transexuais de ONGs no estado do RN, 

Brasil. 

 Hipótese Alternativa 2 (H2): Há associação entre ideação suicida e aspectos de 

depressão em pessoas travestis e transexuais de ONGs no estado do RN, Brasil. 

 Hipótese Alternativa 3 (H3): Há associação entre ideação suicida e aspectos de 

saúde-doença em pessoas travestis e transexuais de ONGs no estado do RN, 

Brasil. 

 Hipótese Alternativa 4 (H4): Há associação entre ideação suicida e aspectos de 

violência em pessoas travestis e transexuais de ONGs no estado do RN, Brasil. 

 Hipótese Alternativa 5 (H5): Há associação entre ideação suicida e aspectos do 

comportamento suicida em pessoas travestis e transexuais de ONGs no estado do 

RN, Brasil. 

 

3.2  OBJETIVO GERAL 

 

 Analisar a associação entre ideação suicida e aspectos sociodemográficos, de 

saúde-doença, de depressão, de violência e comportamento suicida em pessoas 

travestis e transexuais. 

  

3.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Descrever as características sociodemográficas dos participantes da pesquisa; 

 Identificar a presença de ideação suicida e depressão em travestis e transexuais;  
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 Identificar aspectos de saúde-doença, violência e comportamento suicida; 

 Verificar a associação entre ideação suicida e aspectos sociodemográficos, de 

depressão, de saúde-doença, violência e comportamento suicida entre os 

participantes do estudo. 

 

3.4 FINALIDADE 

 

Pretende-se que este estudo contribua para a melhor análise da associação 

entre ideação suicida e aspectos sociodemográficos, de depressão, de saúde, 

violência e comportamento suicida em pessoas travestis e transexuais em um Estado 

do Brasil, visando contribuição às políticas públicas voltadas para o grupo. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Entende-se que a orientação metodológica representa o caminho exercido na 

prática e abordagem da captação da realidade estudada. Faz parte de um 

agrupamento sistemático, coerente e relacionado de instrumentos, contendo 

concepções teóricas e técnicas de abordagem utilizadas no desenvolvimento de uma 

investigação (MINAYO, 2010). 

 

4.1 DELINEAMENTO METODOLÓGICO 

 

O presente estudo é de abordagem quantitativa e se desenha, 

metodologicamente, como do tipo descritivo-analítico, não experimental e de corte 

transversal. 

Na abordagem quantitativa, os dados são quantificados e obtidos através de 

instrumentos, sejam formulários e/ou questionários, preferencialmente, validados, e 

submetidos a análises estatísticas (POLIT; BECK; HUNGLER, 2011). 

Quanto ao delineamento descritivo-analítico, descreve e examina associações 

entre as variáveis, normalmente com relacionamento causal hipotético, ou seja, além 

de descrever as variáveis em estudo, busca também estabelecer relações entre estas, 

com o intuito último de estabelecer relações de causalidade entre a variável 

dependente e a variáveis independentes em estudo (POLIT; BECK; HUNGLER, 

2011). 

Caracteriza-se ainda como não experimental em razão de que a variável 

dependente não poder ser manipulada ou ser eticamente não manipulável; e 

transversal, por conter medições de dados coletados em uma única ocasião, sem 

período de acompanhamento, fornecendo uma descrição momentânea na experiência 

do processo saúde-doença, útil para descrever e inferir associações entre variáveis 

(POLIT; BECK; HUNGLER, 2011; SANTANA; CUNHA, 2013). 

 

4.2 CENÁRIO DA PESQUISA 

 

O cenário de pesquisa refere-se ao recorte temporoespacial alcançado pelo 

pesquisador, à medida que permite uma interface do mesmo com os sujeitos a serem 

estudados, assim como as concepções teóricas que fundamentam o seu objeto de 
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investigação (MINAYO, 2010). Portanto, o cenário desta pesquisa está centrado nos 

espaços das quatro ONGs de luta pelos direitos de pessoas travestis e transexuais 

existentes no RN, a saber: 

1. Associação Potiguar de Travestis e Transexuais na Ação pela Coerência no 

Rio Grande do Norte (ATRANSPARENCIA/RN); 

2. Associação de Travestis Reencontrando a Vida no Rio Grande do Norte 

(ATREVIDA/RN);  

3. Associação das Travestis Encontrando a Valorização e Atuação na Saúde 

Santacruzense (ATREVA-SE/RN); 

4. Associação de Homens Trans Potiguares (AHTP). 

 

4.3 PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

Os participantes da pesquisa foram, entre indivíduos transgênero, pessoas 

travestis e transexuais. Logo, considera-se que a população deste estudo 

corresponde ao quantitativo de associados às ONGs, que foram submetidos ao 

seguinte critério de elegibilidade: (1) maiores de dezoito anos; e excluídas (1) as 

pessoas travestis e transexuais associadas que não estavam residindo no RN; e (2) 

que se associaram durante a coleta de dados. Ressalta-se que quando associadas 

em mais de uma das ONGs colaboradoras, os participantes foram inseridos uma única 

vez. Assim, formaram a população deste estudo 58 pessoas travestis e transexuais, 

que representam a totalidade de associados. 

Oportunamente, ressalta-se que, por tratar-se de um estudo com um grupo 

populacional pequeno, de difícil acesso, sob vulnerabilidade social (KULICK, 2008), 

não se obteve processo de amostragem. 

 

4.4 COLETA DE DADOS 

 

Essa coleta de dados derivou de dados primários e ocorreu no período entre 

os meses de novembro de 2015 e julho de 2016, em residências ou locais escolhidos 

pelos 58 participantes do estudo, após contato e agendamento de local e horário de 

encontro, formalizando o cronograma do pesquisador para aplicação dos 

questionários, sendo esclarecidos os objetivos do estudo e a finalidade de 

participação na pesquisa. 
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Destaca-se que idas e vindas sem material coletado fizeram parte do itinerário 

da pesquisa em razão de algum motivo pessoal ou situação inesperada que impediu 

o comparecimento do entrevistado nos agendamentos. Tal conjuntura era esperada 

por sua natureza, enquanto estudo com assuntos tabus e seu invólucro de 

marginalidade, criminalidade, preconceito e estigmatização, cuja essência de cada 

uma era, simplesmente, o direito de viver. 

Essas dificuldades foram superandas e a aplicação dos instrumentos foi 

precedida pelos esclarecimentos e assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE A). 

No processo de coleta de dados, optou-se em adotar três instrumentos 

específicos para se alcançar os objetivos propostos.  

 

4.4.1 Questionário sociodemográfico e de fatores de saúde-doença, violência e 

comportamento suicida  

 

Trata-se de um questionário (APÊNDICE B) com perguntas fechadas, baseado 

em revisão da literatura sobre fatores de risco para suicídio entre pessoas 

transgênero, classificados como aspectos sociodemográficos, de depressão, de 

saúde-doença, violência e comportamento suicida. Credita-se a este instrumento a 

possibilidade de traçar a caracterização dos sujeitos e de se alcançar os objetivos do 

assunto/tema desta investigação. 

 

4.4.2 Escalas Beck 

 

As Escalas Beck são inventários indicados para a mensuração da depressão, 

da ideação suicida, da desesperança e da ansiedade em populações psiquiátricas e 

não psiquiátricas com idade entre os 17 aos 80 anos, empregados universalmente em 

pesquisas clínicas e acadêmicas, desenvolvido originalmente por Beck, Ward, 

Mendelson, Mock e Erbaugh em 1961; e revisadas por Beck, Rush, Shaw e Emery, 

entre 1979/1982 (CUNHA, 2016). 

As Escalas Beck são consideradas “padrão ouro” para mensuração das 

variáveis de interesse em tela, as quais foram validadas para o português pela 

pesquisadora Jurema Alcides Cunha em 2001 (CUNHA, 2016), preenchendo uma 

lacuna importante em território nacional para estudos psiquiátricos. 
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No desenvolvimento da versão em português, foram realizados trabalhos em 

três grandes amostras populacionais: psiquiátrica (n=1.388); clínica (n=531); e não-

clínica, população geral (n=2.476). A estimativa de correlação entre teste e reteste, de 

adequabilidade da tradução para o português, foi de 0,75 e 0,95 (alfa) para todos as 

escalas (CUNHA, 2016). 

Para esse estudo, especificamente, em razão dos objetivos propostos, foram 

utilizados o Inventário de Depressão de Beck (BDI) e a Escala de Ideação Suicida de 

Beck (BSI), sem pretensão psicodiagnóstica alguma, quer no campo da psicologia, 

quer no da psicopatologia. 

 

4.4.2.1 Inventário de Depressão de Beck  

 

O BDI – (coeficiente alfa de Cronbach = 0,86) (ANEXO A) – é uma escala de 

autorrelato para levantamento da intensidade dos sintomas depressivos, composta 

por 21 itens, cada um com quatro alternativas, com graus crescentes de gravidade da 

depressão (CUNHA, 2016). 

Os 21 itens do BDI referem-se a: 1. Tristeza; 2. Pessimismo; 3. Sentimento de 

fracasso; 4. Insatisfação; 5. Culpa; 6. Punição; 7. Auto aversão; 8. Autoacusações; 9. 

Ideias suicidas; 10. Choro; 11. Irritabilidade; 12. Retraimento social; 13. Indecisão; 14. 

Mudança na autoimagem; 15. Dificuldade de trabalhar; 16. Insônia; 17. Fatigabilidade; 

18. Perda do apetite; 19. Perda de peso; 20. Preocupações somáticas; e 21. Perda de 

libido. 

Cada item do BDI pontua de zero a três pontos, sendo o escore total mínimo 

da escala igual a zero, e o valor máximo igual a 63; e a soma total de pontos 

estratificada nos seguintes níveis de depressão, descritos Quadro 2: 

 
Quadro 2 – Níveis dos escores do BDI. São Paulo, SP, 2016. 

Nível de Depressão Escores/ pontos 

Mínima 0 – 11 

Leve 12 – 19 

Moderada 20 – 35 

Grave 36 – 63 

Fonte: CUNHA (2016). 
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4.4.2.2 Escala de Ideação Suicida de Beck 

 

A BSI (ANEXO B), análoga ao BDI, também se inscreve como uma medida 

escalar de autorrelato do tipo Likert, que objetiva identificar a presença de ideação 

suicida no sujeito, como também, avaliar os planos, comportamentos e atitudes que 

podem ser encontradas nos indivíduos para que cometam suicídio (CUNHA, 2016). 

Constitui-se, igualmente ao BDI, por 21 itens, na qual os 19 primeiros grupos 

de afirmativas geram o escore final, e os grupos 20 e 21 são meramente informativos. 

Cada grupo contém três alternativas, pontuadas de zero a dois pontos, na qual 

qualquer escore diferente de zero determina presença ou não presença de ideação 

suicida (CUNHA, 2016). O escore mínimo que pode ser alcançando é zero, e o 

máximo é 38. 

O BSI subentende os seguintes itens, divididos em duas partes (CUNHA, 

2016): 

Parte 1: 1. Desejo de viver; 2. Desejo de morrer; 3. Razões para viver ou 

morrer; 4. Tentativa de suicídio ativa; 5. Tentativa de suicídio passiva; 

Parte 2: 6. Duração das ideias de suicídio; 7. Frequência da ideação; 8. Atitude 

em relação à ideação. 9. Controle sobre atos suicidas; 10. Inibições para a tentativa; 

11. Razões para a tentativa; 12. Especificidade do planejamento; 13. Acessibilidade 

ou oportunidade do método; 14. Capacidade de realizar a tentativa; 15; Probabilidade 

de tentativa real; 16. Extensão da preparação verdadeira; 17. Bilhete suicida; 18. Atos 

finais; 19. Despistamento e segredo; 20. Tentativa pregressa de suicídio e; 21.  

Intensidade da vontade de morrer na última tentativa. 

O indivíduo primeiro responde aos 5 itens da parte um e, caso qualquer das 

respostas para os itens 4 ou 5 sejam diferentes de zero, caracterizando gravidade da 

ideação suicida, ele responde a parte dois do inventário. Caso as respostas para os 

itens 4 e 5 sejam iguais a zero, o participante responde, em seguida, apenas as 

questões informativas 20 e 21 da parte dois. Beck considera que resposta positiva 

para tais itens (4 e 5) é caracterizado como Ideação Suicida em curso.  

Para este estudo, corroborando com Cunha (2016) sobre a subjetividade da 

comparação de indivíduos com escore um e escores maiores, considerou-se, para 

fins analíticos, a IS presente, portanto, quando o participante pontuava nas questões 

4 e/ou 5 e respondia a todo o questionário (partes 1 e 2).  
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4.5  VARIÁVEIS 

 

O estudo é composto pelas variáveis Ideação Suicida (dependente), e estados 

depressivos e outros fatores de risco para suicídio entre travestis e transexuais 

(independentes) localizados na literatura. Encontram-se especificadas e 

caracterizadas, respectivamente, nos Quadros 3 e 4.  

 

Quadro 3 – Caracterização da variável dependente. Natal/RN, 2016. 

Variável 
Tipo de 
variável 

Instrumento Categoria de verificação 

Ideação 
suicida 

Qualitativa 
ordinal 

BSI Presente/Ausente 

 

Quadro 4 – Caracterização das variáveis independentes. Natal/RN, 2016. 

Variáveis Descrição 
Tipo de 
variável 

Categoria de 
verificação 

Depressão Níveis Depressivos QO 
Mínima/Leve/Mode

rada/Grave 

Aspectos 
sociodemográficos 

Identidade de Gênero QN Travesti/transexual 

Orientação Sexual QN Hétero/Não-hétero 

Faixa etária da idade no 
momento da coleta de dados 

QC 
(QO) 

Anos completos 
(>29 anos/≤29 

anos) 

Faixa etária da idade que 
assumiu a identidade de gênero 

QC 
(QO) 

Anos completos 
(≤18 anos/≥19 

anos) 

Estado Civil  QN 
Casado ou União 

Estável/ 
Solteiro ou viúvo 

Religiosidade  QN Sim/não 

Escolaridade QO 
≥ Ensino Superior 
≤ Ensino Médio 

Raça QN 
Branco/Negro ou 

pardo 

Empregabilidade QN Sim/Não 

Prostituição QN Sim/não 

Renda QO 
≥Salário mínimo/ 
<Salário mínimo/ 

Sem renda 

Aspectos saúde-
doença 

Infecções Sexualmente 
Transmissíveis 

QN Sim/não 

Conhecimento da sorologia para 
HIV 

QN Sim/não 

Cirurgia de Redesignação 
Sexual 

QN Sim/não 
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Variáveis Descrição 
Tipo de 
variável 

Categoria de 
verificação 

Silicone Industrial Líquido QN Sim/não 

Hormonoterapia  QN Sim/não 

Acompanhamento profissional 
na Hormonoterapia  

QN Sim/não 

Uso de substâncias psicoativas QN Sim/não 

Aspectos de 
violência 

Vitimização QN Sim/não 

Tipologia 

Física QN Sim/não 

Verbal QN Sim/não 

Sexual QN Sim/não 

Psicológica QN Sim/não 

Espacialidade 

Casa QN Sim/não 

Rua QN Sim/não 

Escola  QN Sim/não 

Serviços de 
Saúde 

QN Sim/não 

Outros 
serviços 

QN Sim/não 

Agressores 
Familiares QN Sim/não 

Conhecidos/ 
desconhecidos 

QN Sim/não 

Rompimento/expulsão do 
núcleo familiar em razão da 

Identidade de Gênero 
QN Sim/não 

Respeito integral ao nome 
social 

QN Sim/não 

Vergonha de si – identidade de 
gênero 

QN Sim/não 

Aspectos do 
Comportamento 

Suicida 

Histórico de tentativa de suicídio QN Sim/não 

Intensidade da vontade de 
morrer na última tentativa 

QO 
Nunca/fraca/ 

moderada/forte 

Comportamento suicida na 
família 

QN Sim/não 

Comportamento suicida entre 
amigos 

QN Sim/não 

Amigo com comportamento 
suicida de Identidade de Gênero 

Travesti ou Transexual 
QN Sim/não 

Legenda: QC: Quantitativa Contínua; QN: Qualitativa Nominal; QO: Qualitativa 
Ordinal. 
 

4.6 ANÁLISE DE DADOS 

 

Analisou-se os dados quantitativos na categoria de estatística descritiva e 

inferencial. Foram digitados e mediados no software Microsoft Office Excel® v.2016 
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com dupla digitação e, posteriormente, exportados para testes no software estatístico 

R v.3.3.1. 

Para se testar as hipóteses e se verificar a adequabilidade da associação entre 

as variáveis dependente e independentes, aplicou-se o Teste Qui-Quadrado para 

Independência onde os pré-requisitos foram atendidos, e o Teste Exato de Fisher, 

quando o Teste Qui-Quadrado não foi adequado. O nível de confiança α usado na 

regra de decisão dos testes de hipóteses foi de 5%. Utilizou-se p-valor<0,05 como 

referência para probabilidade de significância estatística. 

A análise inferencial ocorreu entre a variável “Ideação Suicida" com as demais 

variáveis de interesse. Os resultados estão detalhados em tabelas, juntamente com 

seus respectivos p-valores, e a discussão é subsidiada por literatura temática nacional 

e internacional. 

 

4.7 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

 

A presente pesquisa segue os aspectos éticos da Resolução nº 466/2012 do 

Conselho Nacional de Saúde, que regulamenta, em âmbito nacional, as pesquisas 

envolvendo seres humanos, na qual se apresentam definições para pesquisadores 

que se propõem a contribuir com o desenvolvimento cientifico, social e intelectual, de 

forma a gerar benefícios para toda a sociedade, visando assegurar os direitos e 

deveres a todos os envolvidos na investigação, principalmente ao que concerne à 

proteção dos participantes (BRASIL, 2012). 

O projeto foi submetido à análise do Comitê de Ética em Pesquisas com Seres 

Humanos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, via Plataforma Brasil, 

recebendo parecer favorável para sua execução, sob nº 1.314.559 de 09/11/2015 e 

CAAE 50203115.4.0000.5537 (APÊNCIDE C). 

Ademais, os sujeitos com presença de IS e com estados de depressão leve, 

moderado ou grave, foram informados do direito a acompanhamento psicológico no 

Departamento de Psicologia da UFRN ou nos Centros de Atenção Psicossocial de 

seus respectivos municípios ou regiões, com mediação dos pesquisadores.  
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5 RESULTADOS 

 

A seguir, para melhor compreensão dos resultados do estudo, apresenta-se 

este capítulo em dois subcapítulos: primeiro, busca-se caracterizar os participantes 

quanto aos indicadores de IS e sociodemográficos. Oportunamente, discute-se os 

resultados dos testes estatísticos de verificação da associação destas variáveis (IS 

vs. características sociodemográficas). Em seguida, explana-se a associação dos 

aspectos de depressão, saúde-doença e comportamento suicida com presença de IS. 

Expõem-se os resultados descritivos e analíticos em tabelas, com seus 

respectivos valores absolutos e percentis, como também, suas médias, números 

máximos e mínimos e p-valores. 

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DE IDEAÇÃO SUICIDA E SOCIODEMOGRÁFICA E 

ASSOCIAÇÃO ENTRE AS VARIÁVEIS 

 

A Tabela 1 mostra a distribuição total das pessoas transgênero (n=58) segundo 

a presença ou ausência de IS ativa ou passiva, na qual a pontuação mínima alcançada 

pelos sujeitos foi zero, e a máxima 23, com média de 5,16 pontos. 

 

Tabela 1 – Distribuição das pessoas transgênero quanto a presença ou ausência de 
Ideação Suicida. Natal/RN, 2016. 

Ideação Suicida 
Participantes da Pesquisa 

n % 

Ausente 34 58,6 
Presente 24 41,4 

Total 58 100 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 

Quanto às características sociodemográficas dos participantes da pesquisa 

(Tabela 2), a maioria (62,7%) identificou-se como pessoal transexual, de orientação 

heterossexual (82,76%) e jovem (68,97%). A média da idade foi de 26,78 anos e a 

moda 21 anos (n=07), sendo a idade mínima de 18 anos, e a máxima de 51 anos. 

Em relação à faixa etária durante a qual os participantes assumiram sua 

identidade de gênero, expressivamente, localizou-se na infância ou adolescência 

(67,24%), no qual o mais novo expressou-se aos 7 anos. O mais velho assumiu-se 

aos 27 anos. A média foi 17,03 anos, e as modas, 14 e 17 anos (n=08, cada). 
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Majoritariamente, eram pessoas solteiras (81,03%); que declararam ter 

religiosidade (63,79%); e cursaram Ensino Médio ou menos (77,59%). Dentre os que 

cursaram ou cursavam o Ensino Superior, apenas três (5,2%) declararam uma 

formação em nível de graduação completa. 

De acordo com as possibilidades de escolha, em relação à raça/cor, os sujeitos 

se autodeclararam afrodescendentes (68,97%), ou seja, negros ou pardos. Ademais, 

a maioria (82,76%) estava empregada no momento da coleta de dados, porém, 

número expressivo (35,42%) estava em atividade de prostituição. A renda média 

mensal dos indivíduos era de R$1.522,52, porém, ressalta-se que um participante 

declarou renda mensal de R$35.000,00, oriundo de atividade de prostituição, o que 

influenciou no aumento da média do grupo. 

Destaca-se que não houve associação entre IS e variável alguma dos aspectos 

sociodemográficos. 

 

Tabela 2 – Caracterização sociodemográfica dos participantes com e sem IS e a 
associação destas variáveis. Natal, RN, 2016. 

Variáveis Sociodemográficas 

Ideação Suicida 

p-valor Ausente Presente 

n % n % 

Identidade de Gênero 
Travesti 14 24,1 8 13,8 

0,544 
Transexual 20 34,5 16 27,6 
Orientação Sexual 
Hétero 26 44,8 22 37,9 

0,171* 
Não-hétero  8 13,8 2 3,5 
Faixa etária da idade** 
≤29 anos 22 37,9 18 31,1 

0,403 
>29 anos 12 20,7 6 10,3 
Faixa etária da idade que assumiu a ID*** 
≤18 anos 21 36,2 18 31,1 

0,290 
>18 anos 13 22,4 6 10,3 
Estado Civil  
Solteiro 26 44,8 21 36,2 

0,333* 
Casado/União Estável 8 13,8 3 5,2 
Religiosidade  
Sim 25 43,1 12 20,7 

0,066 
Não 9 15,5 12 20,7 
Escolaridade 
≤Ensino Médio 26 44,8 19 32,8 

0,808 
≥Ensino Superior 8 13,8 5 8,6 
Raça/cor 
Branco 8 13,8 10 17,2 

0,141 
Negro/pardo 26 44,8 14 24,2 
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Variáveis Sociodemográficas 

Ideação Suicida 

p-valor Ausente Presente 

n % n % 
Empregabilidade 
Sim 28 48,3 20 34,5 

0,999* 
Não 6 10,3 4 6,9 
Prostituição 
Não 24 41,4 17 29,3 

0,983 
Sim 10 17,2 7 12,1 
Renda**** 
>Salário mínimo 13 22,4 10 17,2 

0,792 
≤Salário mínimo  21 36,2 14 24,1 

Total 34 58,6 24 41,4  

Fonte: Dados da pesquisa. 
Legenda: ID: Identidade de gênero. *Teste Exato de Fisher; **De acordo com o recorte 
etário da Organização Mundial da Saúde para maior risco de suicídio (OMS, 2014); 
***De acordo com a classificação do Estatuto da Criança e Adolescente do Brasil para 
caracterizar crianças/adolescentes e adultos (BRASIL, 1990); ****Salário mínimo 
vigente em 2016 no Brasil: R$880,00. 
 

5.2 ASSOCIAÇÃO ENTRE A VARIÁVEL IDEAÇÃO SUICIDA E ASPECTOS DE 

DEPRESSÃO, SAÚDE-DOENÇA, VIOLÊNCIA E DE COMPORTAMENTO 

SUICIDA 

 

 As tabelas 3, 4, 5 e 6 mostram as variáveis dos aspectos de depressão, 

violência, saúde-doença e comportamento suicida, respectivamente, destacando-se 

as que apresentaram associação com IS. Os testes utilizados em combinação com a 

variável de interesse são detalhados nas tabelas, juntamente com seus respetivos p-

valores. As linhas destacadas em negrito e itálico são casos onde a H0 foi rejeitada, 

ou seja, ao nível de confiança de 95%, as variáveis têm associação. 

Em relação à associação de IS com os aspectos mencionados, constatou-se 

associação com níveis depressivos (p=0,002); violência escolar (p=0,012); expulsão 

do núcleo familiar em razão da identidade de gênero (p=0,020); histórico de tentativa 

de suicídio (p=0,008); e intensidade da vontade de morrer na última tentativa de 

suicídio (p=0,028). 
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Tabela 3 – Resultados dos testes de associação entre as variáveis IS e aspectos de 
depressão. Natal, RN, 2016. 

Níveis Depressivos 

Ideação Suicida 

p-valor Ausente Presente 

n % n % 

Mínimo/leve 30 51,7 12 20,7 
0,002* 

Moderado/grave 4 6,9 12 20,7 

Total 34 58,6 24 41,4  

Fonte: Dados da pesquisa. 
Legenda: *Teste Exato de Fisher. 
  

Tabela 4 – Resultados dos testes de associação entre as variáveis IS e aspectos de 
violência. Natal, RN, 2016.  

Aspectos de violência 

Ideação Suicida 

p-valor Ausente Presente 

n % n % 

Vitimização 
Sim 33 56,9 23 39,7 

0,999* 
Não 1 1,7 1 1,7 
Tipologia 

Verbal 
Não 5 8,6 4 6,9 

0,999* 
Sim 29 50 20 34,5 

Sexual 
Não 15 25,9 9 15,5 

0,614 
Sim 19 32,8 15 25,9 

Psicológica 
Não 18 31 13 22,4 

0,926 
Sim 16 27,6 11 19 

Física 
Não 21 36,2 14 24,4 

0,792 
Sim 13 22,4 10 17,2 

Espacialidade 

Casa 
Não 22 37,9 15 25,9 

0,863 
Sim 12 20,7 9 15,5 

Rua 
Não 9 15,5 6 10,3 

0,899 
Sim 25 43,1 18 31,1 

Escola  
Não 24 41,4 9 15,5 

0,012 
Sim 10 17,2 15 25,9 

Serviços de Saúde 
Não 32 55,2 19 32,8 

0,113* 
Sim 2 3,4 5 8,6 

Outros serviços 
Não 31 53,4 21 36,2 

0,683* 
Sim 3 5,2 3 5,2 

Agressores 

Familiares 
Não 22 37,9 15 25,9 

0,863 
Sim 12 20,7 9 15,5 

Conhecidos ou 
desconhecidos 

Não 4 6,9 2 3,4 
0,999* 

Sim 30 51,7 22 37,9 
Expulsão do núcleo familiar em razão da Identidade de Gênero 
Não 19 32,8 21 36,2 

0,020* 
Sim 15 25,9 3 5,2 
Respeito integral ao nome social 
Sim 20 34,5 13 22,4 0,724 
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Aspectos de violência 

Ideação Suicida 

p-valor Ausente Presente 

n % n % 
Não 14 24,1 11 19 
 
Vergonha de si – identidade de gênero 
Não 21 36,2 10 17,2 

0,130 
Sim 13 22,4 14 24,1 

Total 34 58,6 24 41,4  

Fonte: Dados da pesquisa. 
Legenda: *Teste Exato de Fisher. 
 

Tabela 5 – Resultados dos testes de associação entre as variáveis IS e aspectos de 
saúde-doença. Natal, RN, 2016. 

Saúde-doença 

Ideação Suicida 

p-valor Ausente Presente 

n % n % 

Infecções Sexualmente Transmissíveis na vida 
Não 25 43,1 19 32,8 

0,621 
Sim 9 15,5 5 8,6 
Conhecimento da sorologia para HIV 
Não 29 50 23 39,7 

0,384* 
Sim 5 8,6 1 1,7 
Cirurgia de Redesignação Sexual** 
Sim 00 0 00 0 

- 
Não 34 58,6 24 41,4 
Silicone Industrial Líquido 
Não 19 32,8 13 22,4 

0,897 
Sim 15 25,9 11 19 
Hormonoterapia 
Não 6 10,3 7 12,1 

0,300 
Sim 28 48,3 17 29,3 
Acompanhamento profissional na Hormonoterapia  
Sim ou não faz hormonização 8 13,8 11 19 

0,074 
Não 26 44,8 13 22,4 
Uso de substâncias psicoativas 
Não 6 10,3 1 1,7 

0,220* 
Sim 28 48,3 23 39,7 

Total 34 58,6 24 41,4  

Fonte: Dados da pesquisa. 
Legenda: *Teste Exato de Fisher; ** O teste estatístico não foi realizado, pois, “cirurgia 
de redesignação sexual” é uma constante. 
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Tabela 6 – Resultados dos testes de associação das variáveis IS e aspectos de 
comportamento suicida. Natal, RN, 2016. 

Comportamento suicida 

Ideação Suicida 

p-valor Ausente Presente 

n % n % 

Histórico de tentativa de suicídio pregressa 
Não 27 46,6 11 19 

0,008 
Sim 7 12,1 13 22,4 
Intensidade da vontade de morrer na última tentativa 
Nunca tentou ou intensidade fraca 30 51,7 15 25,9 

0,028* 
Intensidade moderada ou forte 4 6,9 9 15,5 
Comportamento suicida na família 
Não 27 46,6 20 34,5 

0,999* 
Sim 7 12,1 4 6,9 
Comportamento suicida entre amigos 
Não 5 8,6 5 8,6 

0,543 
Sim 29 50 19 32,8 
Amigo com comportamento suicida de 
Identidade de Gênero Travesti ou Transexual 
Não 13 22,4 11 19 

0,562 
Sim 21 36,2 13 22,4 

Total 34 58,6 24 41,4  

Fonte: Dados da pesquisa. 
Legenda: *Teste Exato de Fisher. 
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6 DISCUSSÃO 

 

 No presente estudo, constatou-se prevalência de 41,38% de IS em pessoas 

transgênero, o que corroborou com a questão de pesquisa, inicialmente, aventada 

neste estudo, e de outras pesquisas. Dentre estas, destacam-se os resultados de 

Meiresh; O’Cleirigh e Bradford (2014), pesquisa na qual verificou-se que 68,8% dos 

participantes transgênero possuíam IS; e os de Rood et al. (2015), em que 64,9% dos 

informantes também idealizavam o suicídio em razão da identidade de gênero em não 

conformidade com o sexo. 

 Enquanto problema de saúde pública, o comportamento suicida, incluindo 

automutilação, suas ideações, tentativas e suicídios, tem crescido em todo o mundo 

de maneira alarmante e em diversos grupos humanos, preocupando órgãos e 

governos. A WHO (2016) divulgou que mais de 800.000 pessoas cometem suicídio 

anualmente, e que 75% dos suicídios localizam-se em países de baixa e média renda. 

 Assim, a IS entre pessoas transgênero se constitui num problema relevante 

para a Saúde Pública e políticas equânimes de saúde em países desenvolvidos e em 

desenvolvimento. Há evidências, discutidas neste capítulo, de que IS persiste por 

longos períodos nessas pessoas, podendo culminar em tentativas de suicídio e em 

suicídio.  

Enquanto diferenças das características analíticas, no Brasil, os estudos e 

discursos científicos diferem personalidades travestis de transexuais, tendo, essa 

característica, respaldo em nuances culturais, temporais e espaciais de gênero 

(KULICK, 2008; OLIVEIRA; GROSSI, 2014), enquanto que em publicações de 

investigações internacionais, “pessoas transgênero” (MARSHALL et al., 2015), “em 

não-conformidade com o sexo” (HAAS; RODGERS; HERMAN, 2014) ou “minorias de 

gênero” (MEREISH; O’CLEIRIGH; BRADFORD, 2014) são os termos e categorias de 

escolha. 

Afirma-se a partir da evidência dos estudos citados (KULICK, 2008; OLIVEIRA; 

GROSSI, 2014; HAAS; RODGERS; HERMAN, 20; MEREISH; O’CLEIRIGH; 

BRADFORD, 2014; MARSHALL et al., 2015) que este artifício de aproximação com a 

população transgênero cumpre os critérios do politicamente correto, tornando invisível 

o problema e inscrevendo-o na condição de assunto/tema/estudo como tabu. 

Portanto, algo insignificante do ponto de vista do compromisso e responsabilidade 
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social de um estado laico e de direito, ao afirmar que a saúde é um direito de todos e 

dever do estado. 

Em território nacional, majoram investigações com pessoas travestis que 

alçaram como objetos de estudos os aspectos de violência, prostituição e HIV/Aids 

(SILVA et al., 2016; SOUZA et al., 2015; SOUSA; FERREIRA; SÁ, 2013). Quando se 

trata de pesquisas com pessoas transexuais, estas versam sobre o processo 

transexualizador do SUS e o acesso integral aos serviços de saúde (BORBA, 2014; 

PETRY, 2015; LIMA; CRUZ, 2016; SILVA; OLIVEIRA, 2016). Estes aspectos 

divergentes na literatura podem colaborar para a perpetração de estigmas, sugerindo 

travestis como sinônimos de violência e transexuais como pessoas que almejam, 

obrigatoriamente, a intervenção cirúrgica para o alcance do reconhecimento de seu 

gênero. 

Travestis são indivíduos que não se afirmam como mulheres, desejam apenas 

viver como tais, tratando-se por nomes femininos, modificando o próprio corpo, mas 

que mantêm o pênis com função social e de prazer, transitando, portanto, sempre do 

sexo masculino para o gênero feminino, e tratadas, nominalmente, como tais. É uma 

identidade na qual se altera o corpo para ser semelhante ao sexo oposto, mas que, 

em gênese, abriga as subjetividades dos gêneros masculinos e femininos (KULICK, 

2008). 

Transexuais são indivíduos que se afirmam inteiramente com identidade de 

gênero em renitência ao sexo biológico, que não apenas modificam o corpo, como 

também podem almejar a intervenção cirúrgica para remoção da genitália presente e 

plástica da genitália remetente ao gênero de identificação, pois os de origem lhes 

causam transtornos afetivos, sexuais e psicológicos: para essa categoria, o genital de 

origem não satisfaz nenhuma funcionalidade sexual ou social (BENTO, 2014), porém, 

a intervenção cirúrgica não define a transexualidade. 

Neste estudo, assim como no de Rocon et al. (2016), obteve-se, não 

intencionalmente, maior representatividade de transexuais, porém, considera-se 

pessoas travestis e transexuais como categorias analíticas comuns entre si, 

categorizadas apenas do ponto de vista conceitual. Admitiu-se o entendimento de 

travestilidade e transexualidade enquanto performatividade de gênero (OLIVEIRA; 

GROSSI, 2014), aceitando-se a possibilidade de que o trânsito de gênero, em ambas 

identidades, tem igual potencial para IS. 
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No que se refere à orientação sexual, os resultados demonstram 

comportamento hétero-afetivo para esse grupo transgênero, sendo, nesta 

particularidade, bissexuais e outras formas de expressão de afeto, caracterizadas 

como minoria. Dessa forma, os resultados encontrados divergem do que está relatado 

na literatura temática. 

Por exemplo, no estudo conduzido por Bauer et al. (2015), apenas 33,3% dos 

participantes eram heterossexuais; no inquérito de Haas; Rodgers e Herdman (2014), 

21% relataram posicionamento hétero. Semelhante ao anterior, outro identificou 

prevalência de 23,3% (MOODY; SMITH, 2013). Enquanto que, na pesquisa de 

Mereish, O’Cleirigh e Bradford (2014), todos os participantes transgêneros 

identificaram-se como lésbicas, gays ou bissexuais. É provável, hipoteticamente, que 

pessoas transgênero no RN tenham tendências heteronormativas como resquícios de 

uma cultura machista e sexista, justificando os resultados encontrados. Devido à 

insipiência de inquéritos brasileiros, não foi possível comparar essa informação com 

outros dados nativos. 

Com relação à faixa etária, os dados aqui apresentados alinham-se com os de 

outras pesquisas nacionais e internacionais, inserindo-se o grupo em um perfil de 

idade produtiva e jovem. Na pesquisa de Silva et al. (2016), que traçou o perfil de 

violência contra travestis e transexuais em um município do Nordeste brasileiro, os 

sujeitos concentravam-se na faixa etária de 18 a 30 anos de idade; e na de Souza; 

Ferreira e Sá (2013), objetivando descrever a vulnerabilidade de travestis ao HIV/Aids, 

a população era, majoritariamente, menor de 40 anos. Perez-Brumer et al. (2015) 

observaram que a média da idade de sua amostra populacional transgênero era de 

32,74 anos; e Haas; Rodgers e Herdman (2014) identificaram prevalência de 78% de 

indivíduos entre 18 e 54 anos. 

Nenhuma das pesquisas citadas e referenciadas no estudo, incluindo esta, 

tiveram como propósito o recorte geracional, ou seja, não investigaram, 

intencionalmente, grupos mais jovens ou mais idosos, portanto, os perfis etários 

mensurados podem estar relacionados com a baixa expectativa de vida de pessoas 

transgênero, seja por violência, vulnerabilidade ao HIV/Aids ou outros agravos à 

saúde, como suicídio. 

Dando pistas à inferência anterior, segundo o Relatório “Registro de Violência”, 

da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, órgão da Organização dos 

Estados Americanos (OEA), que monitora as situações de violências contra LGBTs, 
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entre outros grupos, em toda a América, relata que 80% das mulheres transexuais 

assassinadas tinham menos de 35 anos de vida (OEA, 2014); enquanto que, no Brasil, 

a expectativa de vida ao nascer, da população geral, é de 74,9 anos (BRASIL, 2013). 

Somado a essa baixa expectativa de vida por violência, o suicídio é a segunda 

principal causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos de idade (WHO, 2016), e outros 

autores constataram que ser transgênero menor de 25 anos era preditor para suicídio 

(CLEMENTS-NOLLE et al., 2006), podendo indicar que os índices de mortalidade 

entre pessoas transgênero estão imbricados por fatores internos e externos. Nos 

resultados deste estudo com travestis e transexuais do RN, talvez pela opção de 

abordagem quantitativa e tamanho da população, apesar da prevalência de indivíduos 

jovens e de índices de IS, estas variáveis não se associaram, divergindo do relatado 

na literatura. 

Restou evidenciado que, concentrou-se na infância e adolescência, a faixa 

etária na qual os participantes assumiram a identidade transgênero, portanto, a ser 

testado e verificado em estudos posteriores, presume-se que, para a razão da baixa 

expectativa de vida, tanto quanto mais cedo se expressa a transgeneridade, pessoas 

transgênero são expostas a vulnerabilidades e riscos de mortalidade, violência e 

outros agravos. 

Sobre o estado civil, o número de travestis e transexuais solteiras nesta 

investigação (81,03%) alinhou-se com outro estudo brasileiro quanto à prevalência, 

no qual identificou 68,76% pessoas transgênero solteiras (SILVA et al., 2016). Outro 

estudo, de Moody e Smith (2013), ao analisar os fatores de proteção para suicídio 

entre pessoas travestis e transexuais, encontrou número parecido: 66,09% dos 

participantes estavam solteiros, vivendo separados ou divorciados, porém, não se 

caracterizou como fator protetivo. Destarte, a literatura aponta, em contexto geral, que 

viver sozinho pode caracterizar-se como risco para suicídio (ABREU et al., 2010). 

Do ponto de vista analítico, a associação desta variável não foi significante 

neste estudo. Da perspectiva descritiva, corrobora-se com a suposição de que o fato 

de serem solteiras pode estar relacionado ao preconceito de relacionamentos trans-

afetivos, elaborando-o como mecanismo de defesa e sobrevivência frente a uma 

sociedade discriminatória (SILVA et al., 2016). Outra hipótese relacionaria a ocupação 

em atividade de prostituição com este perfil, que devido à presença de parceiro, ou 

seja, casados, comprometeria os rendimentos da profissão (KULICK, 2008). De outro 

modo, aventa-se a hipótese de que também poderiam não se sentirem pertencentes 



55 
 

a uma relação estável, embora tivessem parceiros frequentes, que por alguns outros 

aspectos emocionais, afetivos, financeiros, atitudinais tipo uso e abuso de drogas, 

violência e exploração financeira não se configuraria como um relacionamento ou um 

casamento, este sendo recente do ponto de vista legal. 

Na literatura, outro fator importante para ser considerado em investigações 

sobre suicídio, diz respeito a religiosidade. No contexto geral, tem sido associada a 

menores taxas de suicídio, em razão do sentimento de pertença comunitária, ao passo 

que a pouca ou nenhuma religiosidade tem-se relacionado com níveis mais elevados 

de suicídio por embutir sentimentos de independência (DURKHEIM, 2003; 

GONÇALVES; GONÇALVES; OLIVEIRA JÚNIOR, 2011). 

De um lado, na comunidade LGBT, esta variável poderia se comportar de forma 

diferenciada, visto que segmentos hegemonicamente cristãos têm sido porta-vozes 

de discursos conservadores, de rejeição, intolerância e repúdio contra a diversidade 

sexual (NATIVIDADE, 2013a; NATIVIDADE, 2013b). De outro, enquanto que o 

pertencimento cristão permanece dominando e impondo representações 

conservadoras sobre o gênero e a sexualidade, as religiões de matrizes 

afrodescendentes constituem-se como redutos e refúgios da falta de aceitação em 

religiões mais tradicionais. Nesta perspectiva de aceitabilidade, as “casas de religiões 

afro” tornam-se espaços terapêuticos para travestis e transexuais, sendo 

determinante pela forma como são acolhidas e respeitadas em suas transições e 

modificações corporais. Portanto, espaços afros constituem terapêuticas importantes, 

com condutas de cuidados com o corpo e a mente de pessoas transgênero, 

oferecendo formulações de como trabalhar resiliência nas aflições (SOUZA et al., 

2014). 

Desta forma, a presença de religiosidade poderia, ou não, intensificar 

pensamentos suicidas em decorrência de um ambiente potencialmente 

preconceituoso e discriminatório para minorias de gênero. Ao se testar essa variável 

social versus IS com os participantes deste estudo, não se obteve significância 

estatística para presença ou ausência. No entanto, o fator religioso é elemento 

presente no cotidiano transgênero desta e de outra pesquisa (SOUZA; FERREIRA; 

SÁ, 2013), mas parece, supostamente, não evitar o desenvolvimento e construção de 

IS. 

Na população estudada, no que cerne ao grau de escolaridade, os dados 

indicam um grupo de baixa escolaridade, possuindo apenas ensino médio ou níveis 
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de ensino menores e incompletos. Corroborando-se com estes achados, na 

caracterização escolar, Silva et al. (2016) apresentaram um grupo com ensino médio 

ou menos que representava 93,75% da população estudada; e Souza et al. (2014), 

para seu estudo sobre práticas terapêuticas entre travestis, obteve interlocutoras, 

predominantemente, com ensino fundamental incompleto. 

Diferentemente dos dados encontrados em estudos brasileiros, os americanos 

apresentam taxas de acesso ao ensino superior e pós-graduação stricto senso mais 

elevadas entre transexuais e gêneros não-conformes. Por exemplo: Haas, Rodgers e 

Herdman (2014) alcançaram uma amostra de 20% com Doutorado em Filosofia, 

Mestrado em Ciências ou Formação em Medicina, dentro outros; e Moody e Smith 

(2013) arrolaram 18% de sujeitos que possuíam graus de Doutorado ou Mestrado.  

De acordo com os dados encontrados e aqui discutidos, tudo leva a crer que a 

educação inclusiva como política pública transversal à Política Nacional de Educação 

Especial (BRASIL, 2008) não visualiza o ser humano, mas a pessoa transgênero na 

perspectiva dos desvios e transgressões, próximo ao modelo higienista da psiquiatria 

clássica e da clínica, das religiões, portanto, uma pessoa moralmente reprovável. 

Assim, infere-se que, no Brasil, tanto quanto em outros países, a predominância 

de baixo grau de escolaridade parece estar associada com o alto índice de estigma e 

preconceito que pessoas transgênero enfrentam no contexto escolar e, pela 

inadequabilidade do planejamento pedagógico com o recorte de gênero, influencia na 

decisão de evadir-se do sistema escolar (CRUZ, 2011). 

Destaca-se, entre os recortes de gênero e classe, os dados de raça/cor/etnia, 

pois, neste contexto, para se compreender gênero, tanto em suas dimensões 

descritivas como analíticas, as imbricações sobre raça - origem ontológica do racismo, 

consequentemente o preconceito, a deterioração da identidade pelo estigma 

imputado, o tabu e a exclusão são importantes por serem interseccionadas por 

variáveis de classe, corpo, saúde e sexualidade (PELÚCIO, 2011). 

Neste estudo, negros e pardos apresentaram-se como aqueles de maior 

representatividade, seguidos por pessoas brancas. Em estudos brasileiros que 

alcançam sujeitos de pesquisas travestis e transexuais, costumeiramente, quando 

inquirem o perfil de raça, tem-se uniformizado para a prevalência de negros e 

afrodescendentes (SILVA et al., 2016; SOUZA; FERREIRA; SÁ, 2013). Essa 

característica particular relaciona-se com a pluralidade étnica-racial do Brasil, pois, 

em estudos internacionais, pessoas transgênero têm se identificado, 
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majoritariamente, como brancas e hispânicas (HAAS; RODGERS; HERDMAN, 2014; 

MOODY, SMITH, 2013; DUNCAN; HATZENBUEHLER, 2014; MEREISH; 

O’CLEIRIGH; BRADFORD, 2014). 

Enquanto variável de interesse para intensidade e prevalência de 

comportamento suicida, no Brasil, em 2012, a taxa de mortalidade por suicídio para 

pardos era de 5,9/100.000h, e de 4,3/100.000h para pretos (MACHADO; SANTOS, 

2015). Entre pessoas transgênero, quando verificadas, dependendo da localidade, 

negras apresentaram maior chance de risco para suicídio (PEREZ-BRUMER et al., 

2015); em outras, brancas tiveram maior chance de tentativas de suicídio 

(CLEMENTS-NOLLE; MARX; KATZ, 2006). 

Mesmo que o Brasil seja o maior país da América Latina e o quinto em tamanho 

de um país em território, portanto geopoliticamente extenso, multiétnico, multicultural, 

bio-social e economicamente diverso, a variável raça, no presente estudo, não se 

tornou evidente/relevante dada, possivelmente, ao efeito miscigenador, embora o 

preconceito se faça presente em seu cotidiano de forma subliminar. 

Enquanto fator de proteção, a condição de empregabilidade – ou não, 

entendida aqui como uma probabilidade em ter uma ocupação que gerasse renda, 

autonomia e independência pessoal - tem sido relatada como importante determinante 

social no comportamento suicida de grupos humanos (ABREU et al., 2010). De um 

lado, na literatura disponível com o público em tela, o desemprego foi evidenciado 

como fator de risco para suicídio (CLEMENTS-NOLLE; MARX; KATZ, 2006). Do outro, 

os dados aqui apresentados contrastam-se e divergem dos encontrados na literatura, 

que apresentam o desemprego como fator de risco. Não houve associação entre 

empregabilidade e IS, enquanto elemento do comportamento suicida para população 

transgênero. 

Este fato pode estar permeado pelo baixo índice de desemprego entre os 

sujeitos durante a coleta de dados; informação também evidenciada em Haas, 

Rodgers e Herdman (2014). No entanto, indica-se que a (in)formalidade da atividade 

laboral possa ser objeto de investigações futuras, afim de se elucidar se há influência 

das experiências profissionais na IS. 

Neste estudo, orientado pela evidência disponível (MARSHALL et al., 2015), 

investigou-se, entre os aspectos sociodemográficos, especificamente na 

empregabilidade, se a presença de atividade de prostituição – como situação-limite 

de sobrevivência e afetando a dignidade humana do ponto de vista do julgo da 
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sociedade ocidental que contraria valores éticos e morais, além dos religiosos, poderia 

estar relacionada à IS. Entretanto, não se associou significativamente com IS. Em 

termos de prevalência, sustenta-se que a prostituição como situação-limite de 

sobrevivência teve representatividade na população de estudo, o que também pode 

ser constatado em outros cenários de investigações (KULICK, 2008; SOUZA; 

FERREIRA; SÁ, 2013; CABRAL; ORNAT; SILVA, 2013; SILVA et al., 2016). 

Transversal à empregabilidade, a renda oriunda das atividades ocupacionais 

de todos os participantes está, preponderantemente, abaixo do salário mínimo 

vigente, podendo ser relacionada com o tipo de trabalho que exercem; restando 

evidenciado, em alguns estudos, que a baixa qualificação e falta de oportunidade no 

mercado as inserem em ocupações informais, como cabelereiras, prostituição e 

trabalho doméstico (ORNAT; SILVA, 2013; SILVA et al., 2016). 

Até aqui, os resultados sociodemográficos e as comparações com a literatura 

sugerem que a IS tem se configurado como fenômeno na vida de pessoas travestis e 

transexuais e que, apesar de não associadas neste estudo, se permeiam de 

características sociodemográficas semelhantes em diversos cenários, tais quais as 

apresentadas nesta e em outras investigações discutidas. 

No presente estudo, também não se constatou associação significante entre IS 

e variável alguma do aspecto saúde-doença, apesar das elevadas ou expressivas 

ocorrências desses fatores e de IS apontados entre as pessoas transgênero nas 

evidências científicas (BAUER et al., 2015; ROOD et al., 2015; MARSHALL et al., 

2015; DHEJNE et al., 2011; CLEMENTS-NOLLE; MARX; KATZ, 2006). 

Uma hipótese que justificaria esses resultados poderia ser as diferenças 

espaciais, temporais e quantitativo populacional entre os estudos utilizados como 

referências e os dados aqui apresentados. Do mesmo modo que, a negação ou 

omissão com o processo saúde-doença pode estar comprometida em função de que 

os lócus do trabalho, para alguns participantes, seja o próprio corpo, via prostituição, 

pois, se afirmar doente ou falar em doença poderia significar o comprometimento de 

sua performance trabalhista. 

Na verificação da associação entre presença de IS com níveis depressivos, 

constatou-se a mais forte evidência desse estudo, demonstrando possível relação de 

causalidade entre IS e depressão. Os pesquisadores têm reforçado e sustentado e 

ideia de que sintomas depressivos, tais quais os verificados nesta pesquisa através 

do BDI – tristeza, diminuição do prazer, perda excessiva de peso, insônia, 
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pessimismo, auto aversão, dentre outros – são um dos mais importantes indicadores 

de risco para ideações e tentativas de suicídio (KOKKEVI et al., 2011; BOTEGA, 

2014). 

A depressão é um transtorno mental determinado pela diminuição e alteração 

do humor e da atividade e energia do indivíduo em realizar atividades comuns no seu 

cotidiano, diferenciando-se da tristeza reativa. Seus sintomas mais comuns são a 

tristeza profunda e recorrente, diminuição da capacidade de concentração, da 

autoestima e da autoconfiança, fadiga, culpa, perda da libido, pessimismo e 

desespero. É a doença que mais aumenta no mundo, presumindo-se que seja 

responsável por mais de 8.000 casos de suicídio anualmente, e que afeta mais de 

25% da população (TOWNSEND, 2014). 

De fato, o resultado aqui encontrado está consoante aos apresentados também 

por Clements-Nolle, Marx e Katz (2006) que, objetivando determinar os preditores 

independentes para tentativa de suicídio entre transexuais masculinos e femininos, 

através de uma análise multivariada e de um instrumento validado para rastrear 

sintomas depressivos, além de detectar uma prevalência de 60%, determinou a 

depressão como forte fator de risco (p<0,001) neste público. 

Exclusivamente, constata-se que o presente estudo e o Clements-Nolle, Marx 

e Katz (2006) são os dois, em uma década de investigação, que investigaram 

sintomas depressivos entre pessoas transgêneros como fator associado ao 

desenvolvimento de IS. Este fato pode ser provocado pela evidência científica, no 

contexto geral, já amplamente aceita de que depressão é o maior fator de risco, entre 

comorbidades psíquicas, para comportamento suicida. Afirma-se que a associação 

entre transtornos mentais e suicídio seja de 90% dos casos, no qual a depressão 

maior se destaca (CHACHAMOVICH et al., 2009). 

É oportuna a investigação da presença de outros transtornos mentais que 

possam interferir nesse contexto, como também, infere-se, ousadamente, que o 

sofrimento geral e emocional de pessoas transgênero possa ser investigado do ponto 

de vista do estigma e da discriminação, que incentivam sentimentos autodepreciativos 

de angústia e melancolia. Assim, chama-se a atenção para os transtornos do humor 

ou afetivos. Os transtornos do humor constituem-se de um agrupamento daquilo que 

é chamado de transtornos depressivos, afetivos ou neuroses depressivas 

(TOWNSEND, 2014). 
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Neste sentido, Perez-Brumer et al. (2015) investigaram se a transfobia 

internalizada –  alienação e vergonha de si –  era fator de risco para suicídio entre 

sujeitos de 48 Estados dos EUA, determinando que menores níveis de estigmatização 

estavam associados com menores taxas de tentativa de suicídio na vida. 

Semelhantemente, Marshall et al. (2015), em um estudo argentino, evidenciaram que 

o estigma internalizado associou-se com histórico de comportamento suicida. 

Enquanto lacuna deste estudo, não se obteve informações e mensurações 

sobre estigma internalizado e outras formas de internalização do preconceito. Sugere-

se que estes possam ser objetos de outras investigações, opções de instrumentos e 

métodos, que esclareçam como se comportam essas variáveis no ideário suicida de 

travestis e transexuais no Brasil. 

Quanto à vivência da violência, quase a totalidade dos participantes travestis e 

transexuais do estudo (96,55%) revelaram que já foram vítimas de algum tipo de 

violência, seja verbal, sexual, física ou psicológica, ocorrendo em espaços urbanos, 

escolares, familiares e institucionais. Dessa forma, este resultado é consonante aos 

dados de Silva et al. (2016); Souza; Ferreira e Sá (2013); Carrara e Lacerda (2011); 

Bauer et al. (2015); Rood et al. (2015); Marshall et al. (2015) e Clements-Nolle, Marx 

e Katz (2006), que atestam violência homofóbica e transfóbica, onde a violência 

também figura como índice de mortalidade por violência contra gênero dissidente. 

Caracterizada como preditor de comportamento suicida entre vários grupos 

(MOREIRA; BASTOS, 2015; CORREIA et al., 2014), a violência é elemento marcante 

na vida de travestis e transexuais no Brasil. Souza et al. (2015), em um estudo 

etnográfico, argumentam que a violência faz parte do itinerário travesti na região Sul 

do país, e que interfere diretamente nas condições de saúde das mesmas. Este 

cenário é permeado de experiências de legitimação da heteronormatividade, no qual 

busca-se impor tais normas a grupos nas margens do gênero, abjetos, tais quais 

travestis e transexuais. 

Não obstante, a violência configura-se como fator de risco para suicídio entre 

pessoas transgênero, comprovado através de um estudo com a população 

transgênero dos EUA, no qual a violência foi correlacionada ao aumento de 

vulnerabilidade na tentativa de suicídio (HAAS; RODGERS; HERDMAN, 2014). 

Analogamente, outro estudo, em São Francisco (Califórnia, EUA), destacou que a 

discriminação e a vitimização física em razão da identidade de gênero configuraram-

se como principais fatores de risco para suicídio (CLEMENTS-NOLLE; MARX, KATZ, 



61 
 

2006). Sistematicamente, uma revisão de literatura descobriu, por meio de uma meta-

analise, que transfobia é sempre associada a tentativas de suicídio entre transgênero 

(HERBST et al., 2008). 

Neste estudo em tela, dentre os aspectos de violência, considerando seus 

elementos tipológicos, espacialidades e agressores, ratificando, de forma 

generalizada, as evidências disponíveis, o ambiente escolar e a expulsão do núcleo 

familiar, especificamente, evidenciaram-se como aspectos associados a IS na 

população estudada. 

Quanto à violência escolar, frente à ausência de estudos que tenham 

investigado essa variável enquanto fator de risco para suicídio entre travestis e 

transexuais, há dificuldade em comparação dos resultados encontrados com a 

literatura nacional e internacional. Porém, destaca-se a escola como ambiente 

agenciador de práticas que reduzem o gênero a práticas heteronormativas (SILVA et 

al., 2016), e assume-se esse contexto como potencial para explicar os resultados. 

Nesse sentido, as manifestações e expressões dos gêneros abjetos são 

tratadas com desprezo e desconforto por docentes, colegas e seus pais. Pessoas 

travestis e transexuais, distanciando-se do ideal de normalidade para masculinidade 

e feminilidade, abandonam os estudos ou são expulsos das escolas, fatores que 

contribuem também para marginalização do segmento e baixa profissionalização 

(CRUZ, 2011). 

Assim, nas escolas se conformam experiências de sofrimento e violência para 

travestis e transexuais, como retratado nos relatos da pesquisa de Souza et al. (2015), 

com ênfase no constrangimento e no apelo acusatório sobre a transgeneridade que 

perfazem as histórias dramáticas de suas vidas, em que a atribuição ao estigma de 

“veadinho” identifica, precocemente, crianças e adolescentes colocadas no lugar do 

feminino moralmente discriminado, o que aponta a violência machista e misógina em 

ambientes patriarcais de sociabilidade. 

As travestis e, consequentemente, pessoas transexuais também começam a 

vivenciar experiências de agressão e discriminação desde o momento que se 

permitem exteriorizar sua performance de gênero. Assim, análogo ao ambiente 

escolar, a descoberta do gênero é o momento no qual são vítimas de violência física 

e verbal no contexto familiar. Não estar nos padrões de gênero esperados pela família 

é um dos primeiros sórdidos e desumanos obstáculos vivenciados por essas pessoas 

(SOUZA et al., 2015). 



62 
 

Diante da realidade do suicídio, a família, que a seu turno, enquanto modelo 

institucional, se comprometeu e se responsabilizou pelo processo inicial de 

socialização do sujeito até a outorga da autonomia e independência, se apresenta 

como estrutura capaz de se constituir como sedimento que concretiza o conjunto de 

significados construídos ao longo da existência de seus membros até o desfecho do 

fenômeno suicídio. Nesta rede, laços de afeto, segurança, diferenças, valores e 

crenças são mantidos no sentimento de pertença familiar e social, como também 

transformados e exteriorizados por mágoas, conflitos e abandonos (SILVA et al. 

2015).  

Os desajustes e as instabilidades familiares têm sido relatados na literatura 

científica como fatores de risco para a tentativa de suicídio e o suicídio consumado 

(KRÜGER; WERLANG, 2010; SILVA et al., 2015; BURIOLA et al., 2011; ZHANG; 

ZHOU, 2011; SHEFTALL et al., 2013; HSU; CHEN; LUNG, 2013). O contexto cultural 

e social onde a família se insere pode colaborar na determinação de transformações 

interiores e exteriores aos membros de uma família que culminam no autoextermínio 

ou, quando ameno, na automutilação ou flagelação, como forma de diminuir a dor 

psíquica, traduzida na ausência de sentido com a vida em que se encontra o sujeito, 

ou ainda, como forma de culpabilizá-los. 

 Especificamente, no imaginário ou ideação dos sujeitos, a lealdade familiar se 

sobressai como um valor intrínseco das relações que são transportadas para além e 

aquém do tempo. Destarte, o rompimento do afeto, a expulsão do núcleo e o 

afastamento de familiares, tal qual o encontrado nesta pesquisa e associada à IS, 

pode ser considerado pelo outro como um sentimento de abandono, gerando intenso 

sofrimento psíquico (KRÜGER; WERLANG, 2010). 

O potencial benéfico do suporte familiar para a transição de gênero pode ser 

constatado na análise realizada por Bauer et al. (2015), sobre os fatores interveníveis 

associados com o risco de suicídio em pessoas transgênero. Os autores identificaram 

que, entre as fontes de forte apoio para o gênero, o suporte dos pais foi 

estatisticamente significativo, associado com um risco reduzido de comportamento 

suicida. Portanto, oportunamente, indica-se a possibilidade de, no futuro, se investigar 

e interpretar, qualitativamente, as particularidades de como essa relação influência a 

IS entre pessoas transgênero. 

Todo o conjunto de situações vexatórias, preconceituosas e discriminatórias, 

na vivência de violências e prejuízos na saúde decorrente da transgeneridade, podem 
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não só localizar-se no ideário e imaginário do sujeito quanto à possibilidade de tentar 

suicídio, mas, torna-se elemento real, levando ao comportamento suicida. 

As tentativas pregressas de suicídio são, de longe, um dos mais importantes 

elementos a serem considerados na avaliação de potencial risco para suicídio, seja 

dos próprios sujeitos, ou de familiares e amigos (BOTEGA, 2015). Destarte, alguns 

autores demonstram que a história pregressa de suicídio de indivíduos indica que 

podem possuir de 20 a 30 vezes mais chance de realizarem uma nova tentativa 

(PACHECO et al., 2010). 

Na literatura, constatou-se a ocorrência de tentativas de suicídio entre pessoas 

transgênero, indicando que este ato é corriqueiro no cotidiano das minorias de gênero. 

No estudo de Clark et al. (2014), objetivando descrever a saúde e bem-estar de 

estudantes subdivididos em grupos de gênero, 19,8% dos transgêneros haviam 

tentado suicídio nos últimos 12 meses antes da pesquisa. Na pesquisa de Perez-

Brumer et al. (2015), 32,4% já haviam tentado pelo menos uma vez na vida, e em 

6,41%, a tentativa tinha ocorrido nos últimos 12 meses. 

No maior inquérito sobre comportamento suicida entre transgênero dos EUA, 

ocorreu a prevalência de 41% de tentativas em algum momento da vida. Quando se 

separou os grupos por gênero, mulheres transexuais tinham prevalência de 46%, e 

homens transexuais, 42% (HAAS; RODGERS; HERDMAN, 2014).  

Partindo dessas evidências, utilizou-se os grupos informativos do BSI quanto 

às informações de tentativa pregressa de suicídio e intensidade da vontade de morrer, 

para se verificar se existia associação com a IS, encontrando-se resultado positivo 

para ambos. Estes dados sugerem, de um lado, que a IS permanece por longos 

períodos em pessoas transgênero, visto que a associação entre IS e tentativa anterior 

indica que a IS não era elemento presente apenas no momento da coleta de dados. 

De outro lado, os participantes não foram investigados quanto ao tempo transcorrido 

desde a última tentativa, carecendo de investigação. 

Os resultados encontrados da população transgênero assemelham-se aos 

apresentados no relatório de Marshall et al. (2015) que, avaliando os fatores de risco 

para novas tentativas de suicídio de travestis e transexuais, evidenciou-se que, além 

de 33% da amostra relatar história de tentativa de suicídio, com 2,9% ocorrendo no 

último ano, os resultados das análises bivariadas demonstraram associação de nova 

tentativa de suicídio com a história de tentativas pregressas. 
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Ao fim, há de se considerar como limitação do estudo, o fato de não se ter 

investigado uma amostra populacional de pessoas transgênero no estado do RN. Isso 

se deve ao fato de não haver parâmetros para conhecer toda a população 

transgênero, por não serem contabilizadas nos inquéritos censitários. Porém, eleva-

se a importância dos dados apresentados por representarem a totalidade de travestis 

e transexuais associadas a ONGs no RN, o que torna este estudo como um registro 

pioneiro, relevante e importante. 

Ademais, destaca-se que embora não se tenha encontrado associação de IS 

com as variáveis de aspectos sociodemográficos e de saúde-doença, a elevada 

ocorrência dos mesmos alertam para a necessidade de implementação urgente de 

intervenções que objetivem o controle dos determinantes do processo saúde-doença 

e a melhoria da qualidade de vida na população estudada. 
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7 CONCLUSÕES 

 

Evidenciou-se que as pessoas travestis e transexuais participantes do estudo 

apresentavam escores de IS, que se associaram às variáveis dos aspectos de 

depressão, violência e comportamento suicida. Especificamente, os índices de IS 

estiveram associados a níveis depressivos, violência escolar, expulsão do núcleo 

familiar, tentativa pregressa de suicídio e com a intensidade da vontade de morrer na 

última tentativa. Deste modo, rejeita-se a hipótese nula e aceitam-se as hipóteses 

alternativas 2, 4 e 5, ao se afirmar que há associação entre ideação suicida e aspectos 

de depressão, violência e comportamento suicida em pessoas travestis e transexuais 

de ONGs no estado do Rio Grande do Norte, Brasil. 

As elevadas ocorrências de IS, depressão, violência e o risco comum de 

tentativa de suicídio encontradas nesta população estudada alertam para a 

necessidade de implementação urgente de intervenções que objetivem o controle da 

IS e de seus agravantes. 

As opções, na maioria das vezes, dicotômicas dos instrumentos de pesquisa 

podem configurar-se como limitação da pesquisa, visto que restringem as 

possibilidades de relatos e experiências, cujos resultados não os tornam menos 

relevantes e importantes para a compreensão do fenômeno estudado no campo das 

políticas públicas e recomendações de organismos nacionais e internacionais. 

Ressalta-se que os resultados deste estudo são, apropriadamente, 

interpretados dentro das limitações contextuais de pesquisas com delineamento 

transversal, ou seja, os dados foram coletados apenas em um período de tempo, 

dificultando as inferências, portanto, a causalidade pode tomar direcionamentos 

diferentes quando investigadas longitudinalmente. 

Além disso, os participantes do estudo eram associados de quatro ONGs de 

um único Estado, o que pode limitar a generalização dos resultados para outras 

pessoas transgênero de diferentes localidades. O caráter associativo e coletivo dos 

participantes da pesquisa pode ainda ter conferido fator protetivo para o 

desenvolvimento e rastreamento da ideação suicida, sendo possível que entre 

indivíduos não associados os dados sejam mais alarmantes. Recomenda-se a 

realização de outras investigações que alcancem outros recortes populacionais na 

transgeneridade. 
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APÊNDICES 
 
APÊNDICE A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 
Campus Universitário – BR 101 – Lagoa Nova – Natal/RN 

CEP 59.078-970. Fone: (84) 3115-3196 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 
 
Esclarecimentos 

 
Este é um convite para você participar da pesquisa: “Depressão, ideação 

suicida e as representações sociais ao suicídio na vida de travestis e 
transexuais”, que tem como pesquisador responsável o Prof. Dr. Francisco Arnoldo 
Nunes de Miranda. 

Esta pesquisa pretende analisar o estado depressivo, ideação suicida e as 
representações sociais ao suicídio na vida de travestis e transexuais. 

O motivo que nos leva a fazer este estudo é a necessidade de abertura de 
espaço para discussão do suicídio no meio transgênero, suas ideações, os fatores de 
risco e representações sociais, colaborando para um diagnóstico da realidade 
regional, identificando as projeções e sentidos do viver e morrer, onde a identificação 
desses fatores é de suma importância para o desenvolvimento de trabalhos 
preventivos que contribuam para o reconhecimento, diagnóstico e ação em tempo 
hábil. 

Caso você decida participar, você deverá responder a quatro instrumentos de 
coleta de dados, sendo três questionários, que pretendem colher dados 
sociodemográficos e sua trajetória social e trajetória sexual, com duração média de 
sessenta minutos e, uma entrevista semiestruturada com quatro questões norteadoras 
a respeito dos significados da vida, suicídio e morte, que será gravada em dispositivo 
MP4 após sua autorização. 

Durante a realização das aplicações dos questionários e da entrevista 
semiestruturada a previsão de riscos é mínima, ou seja, o risco que você corre é 
semelhante àquele sentido num exame físico ou psicológico de rotina, que poderão 
estar relacionados a algum dano moral ou constrangimento diante das perguntas. 

Pode acontecer um desconforto devido a nossa interação, podendo acarretar 
insegurança, constrangimento e lembranças de situações difíceis de serem 
revivescidas, gerando danos morais e psíquicos que será minimizado a partir de 
momentos de pausa, interrupção da entrevista, marcação de nova data para coleta, 
além da liberdade e direito do participante de desistir, se ausentar ou abandonar a 
pesquisa no momento em que desejar e a garantia de seu anonimato e você terá como 
benefício quando da elaboração dos resultados, onde poderá subsidiar elementos 
para construção de medidas preventivas a saúde de travestis e transexuais. 

Em caso de algum problema que você possa ter relacionado com a pesquisa, 
você terá direito a assistência gratuita que será prestada por profissionais da saúde 
dos serviços públicos, sejam eles do Núcleo de Assistência à Saúde Família de 
Natal/RN, das Unidades Básicas de Saúde de Natal/RN, dos hospitais gerais e 
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psiquiátricos de urgência e emergência de Natal/RN, sendo o responsável por esta 
assistência, incluindo acesso aos serviços, mobilidade, translado e acompanhamento, 
o pesquisador responsável, Prof. Dr. Francisco Arnoldo Nunes de Miranda. 

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para 
o pesquisador responsável Prof. Dr. Francisco Arnoldo Nunes de Miranda, Telefone: 
(84) 9 8710 1851, ou para o assistente da pesquisa, o mestrando Glauber Weder dos 
Santos Silva, Telefones: (84) 9 9667 2342 / 9 8880 3050. 

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em 
qualquer fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você, como também o direito 
de se recusar a responder as perguntas que lhes cause constrangimento de qualquer 
natureza. 

Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados 
apenas em congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de 
nenhum dado que possa lhe identificar. 

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa 
em local seguro e por um período de 5 anos. 

Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele será 
assumido pelo pesquisador e reembolsado para você. 

Se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você 
será indenizado. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê 
de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, telefone 084 
3215-3135. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com 
o pesquisador responsável Prof. Dr. Francisco Arnoldo Nunes de Miranda. 

 
Consentimento Livre e Esclarecido 
 
 Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os 
dados serão coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e 
benefícios que ela trará para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, 
concordo em participar da pesquisa “Depressão, ideação suicida e as 
representações sociais ao suicídio na vida de travestis e transexuais”, e autorizo 
a divulgação das informações por mim fornecidas em congressos e/ou publicações 
científicas desde que nenhum dado possa me identificar. 
 
Natal/RN, _____/_______/_______ 
 
__________________________________ 
Assinatura do participante da pesquisa 
 
Declaração do pesquisador responsável 
 

Como pesquisador responsável pelo estudo “Depressão, ideação suicida e 
as representações sociais ao suicídio na vida de travestis e transexuais”, declaro 
que assumo a inteira responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos 
metodologicamente e direitos que foram esclarecidos e assegurados ao participante 
desse estudo, assim como manter sigilo e confidencialidade sobre a identidade do 
mesmo. 

Impressão 
datiloscópica do 

participante 
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Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido 
estarei infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do 
Conselho Nacional de Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser 
humano. 

 
Natal/RN, _____/_______/_______ 
 
__________________________________ 
Assinatura do pesquisador responsável 
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APÊNDICE B - Questionário Sociodemográfico e de Fatores de Saúde-Doença, 
Violência e Comportamento suicida 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 
Campus Universitário – BR 101 – Lagoa Nova – Natal/RN 

CEP 59.078-970. Fone: (84) 3115-3196 
 

Por favor, responda a TODAS as questões, assinalando com 
sinceridade, sua opção. Não deixe nenhuma questão sem resposta. 
 

PARTE I - PESQUISADOR 

1 Código da instituição 
(letras) 

 Nº Id. Da Instituição (nº)  

2 Código do sujeito (Iniciais)  Nº Id. Sujeito  

 
PARTE II - ENTREVISTADOS 

OBS.: Este questionário consiste em perguntas fechadas e abertas, divididas em dez 
agrupamentos. Leia atentamente cada questão antes de respondê-la. Marque 
apenas um número ou palavra. 
 
AGRUPAMENTO I – IDADE 

Perguntas Responder em anos completos 

Qual sua idade hoje?  

Com quantos anos 
assumiu sua 
identidade de gênero? 

 

 
AGRUPAMENTO II – ESCOLARIDADE 

Perguntas Resposta 

Qual a sua 
escolaridade? 

1= Superior completo 
2= Superior incompleto 
3= Ensino médio completo 
4= Ensino médio incompleto 
5= Ensino fundamental completo 
6= Ensino fundamental incompleto 
7= Analfabeto 

 
AGRUPAMENTO III – COR/RAÇA 

Pergunta  Resposta 

Qual a sua cor/raça? 

1= Negro 
2= Pardo 
3= Branco 
4= Amarelo 
5= Vermelho 

 
AGRUPAMENTO IV – EMPREGABILIDADE 

Perguntas Resposta 
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Você trabalha? 0= Sim 
1 = Não 

Qual sua profissão? 
OBS: Garota de 
Programa ou 
Acompanhante, aqui, 
também são 
consideradas 
profissões. Por favor, 
não omitir. 

 

Qual a sua renda 
mensal? 

 

 
AGRUPAMENTO V – ASPECTOS DA SAÚDE MENTAL 

Perguntas Resposta 

Já sentiu vergonha de 
sua identidade de 

gênero? 

0 = Não 
1 = Sim 

Já procurou ajuda 
profissional para 

algum tratamento em 
saúde mental? 

0 = Sim 
1 = Não 

Há histórico de 
transtorno mental na 

sua família? 
Depressão, ansiedade, 

esquizofrenia, 
bipolaridade, e outras... 

0 = Não 
1 = Sim 

Você usa algum tipo 
de droga lícita ou 

ilícita? Inclua bebidas 
alcoólicas e tabaco 

(cigarro) 

0 = Não 
1 = Sim 

Quais tipos de drogas 
você já usou? 

 

Por qual motivo fez 
uso de drogas? 

0= Religiosidade 
1= Terapia médica 
2= Esquecimento dos problemas 
3= Recreação 

 
AGRUPAMENTO VI – DISCRIMINAÇÃO E PRECONCEITO 

Perguntas Resposta 

Você usa nome 
social? 

0 = Sim 
1 = Não 

Seu nome social é 
respeitado em todos 

os ambientes que 
frequenta? 

0 = Sim 
1 = Não 

Você foi expulso de 
casa? 

0 = Não 
1 = Sim 
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Como avalia sua 
relação familiar hoje? 

1= Muito boa 
2= Boa 
3= regular 
4= ruim 
5= Muito ruim 

 
AGRUPAMENTO VII – VIOLÊNCIA 

Perguntas Resposta 

Você já foi 
vítima de 
violência? 

0 = Não 
1 = Sim 

De qual tipo de 
violência você 

foi vítima? 
Pode marcar 
mais de uma 

opção 

0 = Física 
1 = Verbal 
2 = Sexual 
3 = Policial 
4 = Psicológica 

Qual a 
frequência de 
ocorrência? 

Física: A= últimas 24 horas; B= Semana passada; C= Mês 
passado; D= Últimos seis meses; E= Mais de seis meses 
 
Verbal: A= últimas 24 horas; B= Semana passada; C= Mês 
passado; D= Últimos seis meses; E= Mais de seis meses 
 
Sexual: A= últimas 24 horas; B= Semana passada; C= Mês 
passado; D= Últimos seis meses; E= Mais de seis meses 
 
Psicológica: A= últimas 24 horas; B= Semana passada; C= 
Mês passado; D= Últimos seis meses; E= Mais de seis meses 

Em que local 
ela ocorreu? 
Pode escolher 
mais de uma 

opção 

1= Em casa 
2= Na rua 
3= Na escola 
4= Em serviços de Saúde 
5= Em outros serviços públicos ou privados 

Quem foi o 
agressor? Não 

especificar 
nomes, mas, o 

grau de 
relacionamento: 

amigos, 
parentes, 

desconhecidos... 

 

 
AGRUPAMENTO VIII – INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS - IST 

Perguntas Respostas 

Tem ou já teve alguma 
IST? Doença 
sexualmente 
transmissível, doença 
venérea, doença do 

0 = Não 
1 = Sim 

Qual? 
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sexo – HIV, Sífilis, 
Gonorreia, Herpes, 
HPV... 

 
AGRUPAMENTO IX – PROCESSO DE TRANSIÇÃO DE GÊNERO 

Perguntas Respostas 

Você fez cirurgia de 
redesignação sexual? 
Mudança de sexo 

0 = Não 
1 = Sim 

Está passando por 
processo 
Transexualizador 
neste momento? 

0 = Não 
1 = Sim 

Você tem silicone 
industrial líquido em 
seu corpo, aplicado 
por bombadeira? 

0 = Não 
1 = Sim 

Está em 
Hormonoterapia? 
Utiliza hormônios 

0 = Não 
1 = Sim 

Tem acompanhamento 
médico na 
Hormonoterapia? 

0 = Sim 
1 = Não 

 
AGRUPAMENTO X – OUTRAS VARIÁVEIS DE INTERESSE 
SOCIODEMOGRÁFICO 

Perguntas Respostas 

Qual seu estado civil? 

1= Solteiro(a) 
2= Casado(a) 
3= Separado(a) 
4= Divorciado(a) 
5= União Estável 

Qual sua identidade 
de gênero? 

1= Travesti 
2= Trans-homem 
3= Trans-mulher 

Qual a sua orientação 
sexual? 

1= Heterossexual 
2= Homossexual 
3= Bissexual 
4= Assexual 
5= Outros 
Especifique: _________________________ 

Qual a sua religião?  

Alguém na família já 
tentou ou cometeu 
suicídio? 

0 = Não 
1 = Sim 

Algum amigo já tentou 
ou cometeu suicídio? 

0 = Não 
1 = Sim 

O amigo era travesti 
ou transexual? 

0 = Não 
1 = Sim 
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APÊNCIDE C – Parecer de Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 
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ANEXOS 
 
ANEXO A - Inventário de Depressão de Beck 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 
Campus Universitário – BR 101 – Lagoa Nova – Natal/RN 

CEP 59.078-970. Fone: (84) 3115-3196 
 

 
INVENTÁRIO DE DEPRESSÃO DE BECK 

 
PARTE I - PESQUISADOR 

1 Código da instituição 
(letras) 

 Nº Id. Da Instituição (nº)  

2 Código do sujeito (Iniciais)  Nº Id. Sujeito  

 
Instruções: Este questionário consiste em 21 grupos de afirmações. Depois de ler 
cuidadosamente cada grupo, faça um círculo em torno do número (0, 1, 2 ou 3) 
próximo à afirmação, em cada grupo, que descreve melhor a maneira que você tem 
se sentido na última semana, incluindo hoje. Se várias afirmações num grupo 
parecerem se aplicar igualmente bem, faça um círculo em cada uma. Tome cuidado 
de ler todas as afirmações, em cada grupo, antes de fazer sua escolha. 
 

1 

0= Não me sinto triste 
1= Eu me sinto triste 
2= Estou sempre triste e não consigo sair disto 
3= Estou tão triste ou infeliz que não consigo suportar 

2 

0= Não estou especialmente desanimado quanto ao     futuro 
1= Eu me sinto desanimado quanto ao futuro 
2= Acho que nada tenho a esperar 
3= Acho o futuro sem esperanças e tenho a impressão de que as coisas não 
podem melhorar 

3 

0= Não me sinto um fracasso 
1= Acho que fracassei mais do que uma pessoa comum 
2= Quando olho pra trás, na minha vida, tudo o que posso ver é um monte de 

fracassos 
3= Acho que, como pessoa, sou um completo fracasso 

4 

0= Tenho tanto prazer em tudo como antes 
1= Não sinto mais prazer nas coisas como antes 
2= Não encontro um prazer real em mais nada 
3= Estou insatisfeito ou aborrecido com tudo 
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5 

0= Não me sinto especialmente culpado 
1= Eu me sinto culpado grande parte do tempo 
2= Eu me sinto culpado na maior parte do tempo 
3= Eu me sinto sempre culpado 

6 

0= Não acho que esteja sendo punido 
1= Acho que posso ser punido 
2= Creio que vou ser punido 
3= Acho que estou sendo punido 

7 

0= Não me sinto decepcionado comigo mesmo 
1= Estou decepcionado comigo mesmo 
2= Estou enojado de mim 
3= Eu me odeio 

8 

0= Não me sinto de qualquer modo pior que os outros 
1= Sou crítico em relação a mim por minhas fraquezas ou erros 
2= Eu me culpo sempre por minhas falhas 
3= Eu me culpo por tudo de mal que acontece 

9 

0= Não tenho quaisquer ideias de me matar 
1= Tenho ideias de me matar, mas não as executaria 
2= Gostaria de me matar 
3= Eu me mataria se tivesse oportunidade 

10 

0= Não choro mais que o habitual 
1= Choro mais agora do que costumava 
2= Agora, choro o tempo todo 
3= Costumava ser capaz de chorar, mas agora não consigo, mesmo que o 
queria 

11 

0= Não sou mais irritado agora do que já fui 
1= Fico aborrecido ou irritado mais facilmente do que costumava 
2= Agora, eu me sinto irritado o tempo todo 
3= Não me irrito mais com coisas que costumavam me irritar 

12 

0= Não perdi o interesse pelas outras pessoas 
1= Estou menos interessado pelas outras pessoas do que costumava estar 
2= Perdi a maior parte do meu interesse pelas outras pessoas 
3= Perdi todo o interesse pelas outras pessoas 

13 

0= Tomo decisões tão bem quanto antes 
1= Adio as tomadas de decisões mais do que costumava 
2= Tenho mais dificuldades de tomar decisões do que antes 
3= Absolutamente não consigo mais tomar decisões 

14 

0= Não acho que de qualquer modo pareço pior do que antes 
1= Estou preocupado em estar parecendo velho ou sem atrativo 
2= Acho que há mudanças permanentes na minha aparência, que me fazem 

parecer sem atrativo 
3= Acredito que pareço feio 

15 

0= Posso trabalhar tão bem quanto antes 
1= É preciso algum esforço extra para fazer alguma coisa 
2= Tenho que me esforçar muito para fazer alguma coisa 
3= Não consigo mais fazer qualquer trabalho 
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16 

0= Consigo dormir tão bem como o habitual 
1= Não durmo tão bem como costumava 
2= Acordo 1 a 2 horas mais cedo do que habitualmente e acho difícil voltar a 

dormir 
3= Acordo várias horas mais cedo do que costumava e não consigo voltar a 
dormir. 

17 

0= Não fico mais cansado do que o habitual 
1= Fico cansado mais facilmente do que costumava 
2= Fico cansado em fazer qualquer coisa 
3= Estou cansado demais para fazer qualquer coisa 

18 

0= O meu apetite não está pior do que o habitual 
1= Meu apetite não é tão bom como costumava ser 
2= Meu apetite é muito pior agora 
3= Absolutamente não tenho mais apetite 

19 

0= Não tenho perdido muito peso se é que perdi algum recentemente 
1= Perdi mais do que 2 quilos e meio 
2= Perdi mais do que 5 quilos 
3= Perdi mais do que 7 quilos 
 
Estou tentando perder peso de propósito, comendo menos: 
A= Sim 
B= Não 

20 

0= Não estou mais preocupado com a minha saúde do que o habitual 
1= Estou preocupado com problemas físicos, tais como dores, indisposição do 

estômago ou constipação 
2= Estou muito preocupado com problemas físicos e é difícil pensar em outra 

coisa 
3= Estou tão preocupado com meus problemas físicos que não consigo pensar 

em qualquer outra coisa 

21 

0= Não notei qualquer mudança recente no meu interesse por sexo 
1= Estou menos interessado por sexo do que costumava 
2= Estou muito menos interessado por sexo agora 
3= Perdi completamente o interesse por sexo 
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ANEXO B - Escala de Ideação Suicida de Beck 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 
Campus Universitário – BR 101 – Lagoa Nova – Natal/RN 

CEP 59.078-970. Fone: (84) 3115-3196 
 

ESCALA DE IDEAÇÃO SUICIDA DE BECK 
 

PARTE I - PESQUISADOR 

1 Código da instituição 
(letras) 

 Nº Id. Da Instituição (nº)  

2 Código do sujeito (Iniciais)  Nº Id. Sujeito  

 
Instruções: Este questionário consiste em 21 grupos de afirmações, dividido em dois 
grupos. Depois de ler cuidadosamente cada grupo, faça um círculo em torno do 
número (0, 1, ou 2) próximo à afirmação, em cada grupo, que descreve melhor a 
maneira que você tem se sentido na última semana, incluindo hoje. Tome cuidado 
de ler todas as afirmações, em cada grupo, antes de fazer sua escolha. 
 

Parte 1 

1 
0= Tenho um desejo de viver que é de moderado a forte 
1= Tenho um desejo fraco de viver 
2= Não tenho desejo de viver 

2 
0= Não tenho desejo de morrer       
1= Tenho um desejo fraco de morrer 
2= Tenho um desejo de morrer que é de moderado a forte. 

3 

0= Minhas razões para viver pesam mais que minhas razões para morrer. 
1= Minhas razões para viver ou morrer são aproximadamente iguais. 
2= Minhas razões para morrer pesam mais que minhas razões para viver. 

4 
0= Não tenho desejo de me matar. 
1= Tenho desejo fraco de me matar. 
2= Tenho um desejo de me matar que é de moderado a forte. 

5 

0= Se estivesse em uma situação de risco de vida, eu tentaria me salvar. 
1= Se estivesse em uma situação de risco de vida, deixaria vida ou morte ao 

acaso. 
2= Se estivesse em uma situação de risco de vida, não tomaria as medidas 

necessárias para evitar a morte. 

Se você fez um círculo nas afirmações “zero” em ambos os grupos 4 e 5, passe 
para o grupo 20. Se você marcou “1” ou “2”, seja no grupo 4 ou no 5, então abra a 
página e vá para o grupo 6. 
 
Subtotal da parte 1: _______ 
 
Subtotal da parte 2: _______ 
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Total geral: _______ 

Parte 2 

6 
0= Tenho breves períodos com ideias de me matar que passam rapidamente. 
1= Tenho períodos com ideias de me matar que duram algum tempo. 
2= Tenho longos períodos com ideia de me matar. 

7 

0= Raramente ou ocasionalmente penso em me matar. 
1= Tenho ideias frequentes de me matar. 
2= Penso constantemente em me matar. 

8 
0= Não aceito a ideia de me matar. 
1= Nem aceito nem rejeito a ideia de me matar. 
2= Aceito a ideia de me matar. 

9 

0= Consigo me controlar quanto a cometer suicídio. 
1= Não estou certo se consigo me controlar quanto a cometer suicídio. 
2= Não consigo me controlar quanto a cometer suicídio. 

10 

0= Eu não me mataria por causa da minha família, de meus amigos, de minha 
religião, de um possível dano por uma tentativa malsucedida etc. 
 
1= Eu estou um tanto preocupado a respeito de me matar por causa de minha 
família, de meus amigos, de minha religião, de um possível dano por uma 
tentativa malsucedida etc. 
 
2= Eu não estou ou estou pouco preocupado a respeito de me matar por 
causa de minha família, de meus amigos, de minha religião, de um possível 
dano por uma tentativa malsucedida etc. 

11 

0= Minhas razões para querer cometer suicídio têm em vista principalmente 
influenciar os outros, como conseguir me vingar das pessoas, torna-las mais 
felizes, fazê-las prestar atenção em mim, etc. 
 
1= Minhas razões para querer cometer suicídio não têm em vista apenas querer 
influenciar os outros, mas também representa uma maneira de solucionar 
meus problemas. 
 
2= Minhas razões para querer cometer suicídio se baseiam principalmente 
numa fuga de meus problemas. 

12 

0= Não tenho planos específicos sobre como me matar. 
 

1= Tenho considerado maneiras de me matar, mas não elaborei detalhes. 
 
2= Tenho um plano específico para me matar. 

13 

0= Não tenho acesso a um método ou oportunidade de me matar. 
1= O método que usaria para cometer suicídio leva tempo e realmente não 

tenho uma boa oportunidade de usá-lo. 
2= Tenho ou espero ter acesso ao método que escolheria para me matar e, 
também, tenho ou teria oportunidade de usá-lo. 
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14 

0= Não tenho coragem ou a capacidade para cometer suicídio. 
1= Não estou certo se tenho a coragem ou a capacidade para cometer 

suicídio. 
2= Tenho coragem ou a capacidade para cometer suicídio. 

15 

0= Não espero fazer uma tentativa de suicídio. 
1= Não estou certo se farei uma tentativa de suicídio. 
2= Estou certo de que farei uma tentativa de suicídio. 

16 

0= Eu não fiz preparativos para cometer suicídio. 
1= Tenho feito alguns preparativos para cometer suicídio. 
2= Meus preparativos para cometer suicídio já estão quase prontos ou 
completos. 

17 

0= Não escrevi um bilhete suicida. 
1= Tenho pensado em escrever um bilhete suicida ou comecei a escrever, 

mas, não terminei. 
2= Tenho um bilhete suicida pronto. 

18 

0= Não tomei providências em relação ao que acontecerá depois que eu tiver 
cometido suicídio. 

 
1= Tenho pensando em tomar algumas providências em relação ao que 
acontecerá depois que eu tiver cometido suicídio. 
 
2= Tomei providências definidas em relação ao que acontecerá depois que eu 
tiver cometido suicídio. 

19 

0= Não tenho escondido das pessoas o meu desejo de me matar. 
1= Tenho evitado contar as pessoas sobre a vontade de me matar. 
2= Tenho tentado não revelar, esconder ou mentir sobre a vontade de 
cometer suicídio. 

20 

0= Nunca tentei suicídio. 
1= Tentei suicídio uma vez. 
2= Tentei suicídio uma ou mais vezes. 

Se você tentou suicídio anteriormente, por favor, responda ao grupo 21 de afirmações. 

21 

0= Durante a última tentativa de suicídio, meu desejo de morrer era fraco. 
1= Durante a última tentativa de suicídio, meu desejo de morrer era 

moderado. 
2= Durante a última tentativa de suicídio, meu desejo de morrer era forte. 

 
  



92 
 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES – BOLSA DEMANDA SOCIAL/CAPES 

 

Entre março de 2015 e dezembro de 2016, período de curso, recebi 22 

parcelas, no valor de R$1.500,00 cada, referentes ao pagamento da Bolsa de 

Demanda Social da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

– CAPES, com a qual fui contemplado ao ingressar no Curso. 

Por ser de interesse público, abaixo, presto contas das atividades 

desenvolvidas durante a Dedicação Exclusiva a Pós-Graduação em Enfermagem da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

 

Duração do Curso: 22 meses 

Créditos cursados: 47 (Obrigatórios: 30) 

Carga Horária mínima cursada: 450 horas 

Índice Acadêmico: Coeficiente de Rendimento 5.0 (0.0-5.0). 

 

Atividade Componente Curricular 
Programa 
de Pós-

Graduação 
Conceito Situação 

Disciplinas 
cursadas 
durante o 
Mestrado 

Acadêmico 
em 

Enfermagem 

Bioestatística I PGEnf A Aprovado 

Bioestatística II PGEnf A Aprovado 

Bases filosóficas e teóricas da 
Enfermagem na Atenção à 
Saúde 

PGEnf A Aprovado 

Conhecimento teórico da 
Enfermagem 

PGEnf A Aprovado 

Teoria Fundamentada nos 
Dados 

PGEnf A Aprovado 

Teoria das Representações 
Sociais 

PGEnf A Aprovado 

Enfermagem na Vigilância à 
Saúde  

PGEnf A Aprovado 

Enfermagem Baseada em 
Evidências 

PGEnf A Aprovado 

Metodologia da Pesquisa  PGEnf A Aprovado 

Práticas Pedagógicas em 
Saúde 

PGEnf A Aprovado 

Família, sociedade e 
Enfermagem 

PGEnf A Aprovado 

Tecnologias em Saúde e 
Enfermagem 

PGEnf A Aprovado 

Estilo de comunicação entre 
pares em neurociências  

PGNeuro A Aprovado 
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Atividade Título Periódico 
Qualis 
CAPES 

Enfermagem 
Situação 

Produção 
/publicação 
 de artigos 
2015-2016 

Prática e Conhecimento 
dos enfermeiros sobre 
autismo infantil 

Rev. Pesq. 
Cuid. 

Fundam. 
Online 

B2 Publicado 

Cognitive Ability in Elderly 
in a City in 
Northeastern Brazil: An 
Analytical Study 

Open 
Journal of 
Nursing 

B1 Publicado 

Divrsidade sexual e 
homofobia: conhecimentos 
de enfermeiros da 
estratégia saúde da família 

Rev. Pesq. 
Cuid. 

Fundam. 
Online 

B2 Publicado 

Elderly Blood Donor: the 
Influence of this Profile in 
the Hemotherapy Service 

International 
Archives of 
Medicine 

B1 Publicado 

Situations of Domestic 
Violence against 
Children and Adolescents in 
a Northeastern 
Brazilian Capital 

Open 
Journal of 
Nursing 

B1 Publicado 

O imaginário feminino e sua 
invisibilidade no 
aleitamento materno 
exclusivo: estudo 
exploratório 

Online 
Brazilian 

Journal of 
Nursing 

B1 Publicado 

Os serviços de saúde 
mental na reforma 
psiquiátrica brasileira sob a 
ótica familiar: uma revisão 
integrativa 

Rev. Pesq. 
Cuid. 

Fundam. 
Online 

B2 Publicado 

Situações de violência 
contra travestis e 
transexuais em um 
município do nordeste 
brasileiro 

Revista 
Gaúcha de 

Enfermagem 
B1 Publicado 

Content Validity of an 
Instrument for Assessing 
Healthcare Needs of 
People with Disabilities 

International 
Archives of 
Medicine 

B1 Publicado 

A técnica de buttonhole em 
pacientes submetidos ao 
tratamento 
Hemodialítico 

Rev. Pesq. 
Cuid. 

Fundam. 
Online 

B2 Publicado 

Ideação suicida entre 
travestis e transexuais: 

Online 
Brazilian 

B1 Publicado 
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Atividade Título Periódico 
Qualis 
CAPES 

Enfermagem 
Situação 

estudo analítico e das 
representações sociais 

Journal of 
Nursing 

Educação continuada em 
enfermagem no âmbito da 
educação permanente em 
Saúde: revisão integrativa 
de literatura 

Revista 
Saúde e 
Pesquisa 

B4 Publicado 

Instrumento avaliativo de 
necessidades em saúde de 
pessoas com deficiência: 
estudo metodológico 

Online 
Brazilian 

Journal of 
Nursing 

B1 Submetido 

Recursos analíticos da 
teoria fundamentada nos 
dados em teses e 
dissertações da 
enfermagem brasileira 

Revista 
Texto e 

Contexto 
Enfermagem 

A2 Submetido 

Perspectivas tecnológicas 
do processo de cuidar do 
enfermeiro em saúde 
mental: revisão integrativa 

Revista 
Baiana de 

Enfermagem 
B2 Submetido 

História oral de vida de 
usuários vítimas de 
queimaduras: estudo 
exploratório 

Revista 
InDerme 

Atual 
Enfermagem 

B2 Submetido 

 

Atividade Nome do evento Cidade Participação 

Eventos 
 

I Simpósio Interdisciplinar de 
Saúde LGBT 

Natal/RN 
Organizador – 

Facilitador  

18º Seminário Nacional de 
Pesquisa em Enfermagem 

Fortaleza/CE 

Apresentação de 
trabalho – 

publicação em 
anais 

10º Congresso de HIV/Aids 
e 3º Congresso de Hepatites 
Virais 

João Pessoa/PB 
Convidado como 

moderador de 
mesa 

I Conferência Municipal de 
Políticas Públicas e Direitos 
Humanos LGBT  

Caicó/RN 
Organizador – 
palestrante – 

delegado  

I Conferência Municipal de 
Políticas Públicas e Direitos 
Humanos LGBT 

Santa Cruz/RN Palestrante 

II Conferência Estadual de 
Política Públicas e Direitos 
Humanos LGBT do RN 

Natal/RN Delegado 

CIENTEC 2016 
Natal/RN 

Avaliador de 
pôster  

Ambulatório de Saúde TT João Pessoa/PB Visita Técnica 
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Atividade Nome do evento Cidade Participação 

Aula no PGCS – Gênero e 
Saúde  

UFRN – Natal/RN Facilitador 

Aula na FACISA – Gênero e 
Saúde  

UFRN – Santa 
Cruz/RN 

Facilitador 

IV Seminário de Ações 
Afirmativas, Diversidade e 
Inclusão Social 

UFERSA – 
Angicos/RN 

Palestrante 

The International Federation 
of Medical Students 
Associations (IFMSA) 
Por um mundo livre: gênero 

e transgeneridade 

UFRN – Natal/RN Palestrante 

 

Atividade Nome Instituição CH/período 

Cursos, 
Extensões, 

Projetos 
2015-2016  

Saúde mental, gênero e 
sexualidade 

UFRN 4  

Política Nacional de Saúde 
Integral LGBT 

UNA/SUS 
UERJ 

45 

Representações sociais e 
das sociedades em 
movimento – Brasil/Itália 

UFRN 4 

Controle social do SUS no 
âmbito do HIV/Aids  

Ministério da Saúde 
UNAIDS 

36  

Política Nacional de Saúde 
Integral LGBT 

UnB 120 

Projeto Close Certo 
Ministério da Saúde 

Hornet 
UNAIDS 

2 meses 

Projeto REDES 
Ministério da Justiça 

FIOCRUZ 
FIOTEC 

2 meses 

 

Atividade Nome Instituição Ano/Situação 

Proficiências 
Língua: Inglês UFRN Aprovado 2015 

Língua: Espanhol UFRN Aprovado 2016 

Concursos – 
Prof 

Substituto 

Saúde Mental na Atenção 
Básica 

DEnf/UFRN Aprovado – 1º 

Atenção Básica e Semiologia e 
Semiotécnica 

FACISA/UFRN Aprovado – 1º 

 


