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INTRODUÇÃO

RESULTADOS

O suicídio é uma das principais causas de morte,
especialmente em pacientes HIV positivos. A espiritualidade tem
sido considerada um fator de proteção. Com isso, é possível que
a fé, como uma das dimensões da espiritualidade, seja um
preditor de menor ideação suicida (IS) em pacientes
soropositivos.

Na análise de regressão linear, em que a variável
dependente foi a pontuação total do BSI, houve relação com
as seguintes variáveis preditoras: pontuação total do FACITSp-12 (r2=0,30; F=-4,18;p<0,001) e escore de fé (r2=0,18;
F=-3,1;p=0,005)- Figura 3. Controlando idade e sexo, foi
encontrada correlação negativa entre IS e as variáveis
FACIT-Sp-12
total
(R=-0,50;p=0,001)
e
fé
(R=0,47;p=0,002). Na análise de regressão múltipla , IS não foi
explicado pelo sexo, estado civil, trabalho, escolaridade,
orientação sexual e uso de TARV.

OBJETIVOS
Investigar a relação entre fé e IS em pessoas vivendo com
HIV acompanhadas no ambulaltório do Hospital Universitário
Gaffrée e Guinle.

Afiliação religiosa
Não

MÉTODOS

B

Estudo transversal, com inclusão de pessoas vivendo com HIV
em acompanhamento ambulatorial no Hospital Universitário
Gaffrée e Guinle. Foram aplicados questionários sóciodemográficos; Escala de Ideação Suicida de Beck (BSI) e o
Functional Assessment of Chronic ILLness Therapy -Spiritual
METODOLOGIA
Well -Being -FACIT-Sp-12
(pontuação total e avaliação da
dimensão “fé”). Aplicou-se teste t, correlação liner de Pearson e
análise de regressão, considerando-se nível de significância de
5%, através do SPSS 21®
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Figura 2: Gráfico que demonstra a porcentagem de afiliação religiosa entre os
pacientes entrevistados.
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Figura 2: Gráfico ilustrando os
valores significativamente maiores
do escore de fé em pacientes HIV
positivos sem ideação suicida

Figura 3: Gráfico de dispersão
demonstrado relação linear inversa
entre o escore de fé e a pontuação
da Escala de Ideação Suicida de
Beck

Figura 1: Esquema ilustrativo da metodologia realizada durante a pesquisa.

RESULTADOS
Foram incluídos 42 pacientes (n=35 homens), com idade de
45,6±6,8 anos. Destes, 81,2% relataram afiliação religiosa
(Figura 1). Foram encontrados valores significativamente
menores na pontuação total do FACIT-Sp-12 nos pacientes com
IS em comparação com aqueles sem ideação (42,5±7,2 pontos
e 27,2±13,9 pontos, respectivamente;p=0,01). O escore da
dimensão fé do FACIT-Sp-12 também foi significativamente
menor naqueles com IS (13,5±3,1 pontos e 8,5±5,9 pontos,
respectivamente;p=0,004)- Figura 1

CONCLUSÃO
A quantificação da fé, através do FACIT-Sp-12, foi
preditora de IS em pacientes soropositivos.
Estes resultados sugerem que a fé seja um possível fator
de proteção para ideação suicida nesta população.

