
E-mail para contato: prof.raqueljuliana@gmail.com IES: UNIG

Autor(es): Raquel Juliana de Oliveira Soares; Flaviana Pereira Bastos Nascimento; Ingrid de Araújo Lima

Palavra(s) Chave(s): Suicídio, Tentativa de Suicídio, Saúde do Adolescente

Título: REVISÃO INTEGRATIVA SOBRE SUICÍDIO E TENTATIVA DE SUICÍDIO NA ADOLESCÊNCIA

Curso: Enfermagem

Saúde

RESUMO

A adolescência é um período de desenvolvimento entre a infância e a idade adulta, marcada por várias transformações, e, sujeita a influências 
sociais e culturais. Devido as expectativas, esta fase é cercada de vários conflitos, colocando os adolescentes na condição de maior suscetibilidade 
às mais diferentes situações de risco, como gravidez precoce, doenças sexualmente transmissíveis, acidentes, diversos tipos de violência, maus 
tratos, uso de drogas, entre outros. Dentre estas situações, também há o suicídio e a tentativa de suicídio, que muitas vezes acontecem no intuito 
da busca de solução para os conflitos vivenciados na adolescência. Em geral as taxas de suicídio são mais altas em pessoas idosas, porém, em 
alguns países, as taxas mais elevadas estão entre os jovens. O suicídio é a segunda principal causa de morte em 15-29 anos de idade no mundo. Os 
profissionais da área da saúde precisam estar atentos ao comportamento suicida, mas para isso, há a necessidade da capacitação permanente. O 
objetivo do estudo foi identificar e analisar a produção científica da enfermagem brasileira sobre suicídio e tentativa de suicídio na 
adolescência.Realizou-se uma revisão integrativa com análise temática. Como critérios de inclusão: artigos completos em português, publicados 
entre os anos 2005 a 2015. Critérios de exclusão: artigos que não apresentavam enfermeiros como autores. O levantamento dos dados se deu no 
período de junho a agosto de 2016, através da base de dados BDENF-Enfermagem, da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Os descritores utilizados 
na busca dos dados foram “suicídio” e “adolescente”. Para coleta de dados, foi elaborado um instrumento com os itens: título do artigo; autores; 
periódico, ano da publicação. A amostra final desta revisão foi constituída de 08 artigos, sendo 03 (37,5%) artigos foram publicados na Revista de 
Enfermagem do Centro-Oeste Mineiro. 02 (25%) artigos foram publicados em 2014. A análise das publicações permitiu a compreender e agrupar 
as informações em dois temas: O perfil do adolescente, a caracterização do suicídio e tentativa de suicídio entre adolescentes, abordando que a 
maioria dos estudos evidenciou que o perfil dos adolescentes que tentam o suicídio é de 15 a 22 anos, do sexo feminino, solteira, de baixa renda, 
com baixa escolaridade, moradores de bairros pouco desenvolvidos. Observa-se que as mulheres têm menor êxito nas tentativas de suicídio 
devido a escolha do método a ser utilizado, caracterizados por meios de intoxicação por venenos e medicamentos. Enquanto os homens tendem 
a selecionar meios mais agressivos como arma de fogo e enforcamento. E o segundo tema, plano de intervenção prevencionista, que aborda o 
desenvolvimento de estratégias de informação, comunicação e sensibilização sobre o suicídio, que é um problema que pode ser prevenido. É 
necessária uma qualificação profissional continua sobre o suicídio e tentativas de suicídio, para que possa ocorrer melhorias no atendimento dos 
adolescentes que tentam suicídio, visando a integralidade do cuidado e o acolhimento do indivíduo. Observamos um discreto aumento das 
publicações sobre suicídio, tentativa de suicídio e adolescente. Concluímos com esta revisão, que o número de adolescente que tentam o suicídio 
vem crescendo nas diversas regiões do Brasil. As intoxicações lideram o ranking sobre o método utilizado no suicídio e tentativa de suicídio. A 
falta de comunicação é um fator contributivo, além de outros fatores, como as doenças mentais. Os profissionais da área da saúde precisam estar 
atentos às falas e comportamentos dos adolescentes, uma vez que muitos verbalizam o desejo de suicidar-se. Se faz necessário a elaboração de 
planos de ação contemplando a prevenção do suicídio entre adolescentes e jovens, além do envolvimento da família e a discussão sobre o 
assunto com toda comunidade.
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