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Saúde

RESUMO

Dados da OMS – Organização Mundial de Saúde, apontam o suicídio não apenas como problema pontual, isolado e causal, mas um problema de 
saúde pública, dada sua complexidade, incidência, gastos que envolvem recursos públicos, sejam humanos ou materiais, assim como o sofrimento 
que acomete e pode adoecer amigos e familiares. Embora o suicídio consumado, ou seja, quando o sujeito efetivamente dá cabo de sua vida, seja 
mais prevalente na população idosa, é na população adolescente e jovem adulta, que este fenômeno tem apresentado, maiores taxas de 
crescimento. O suicídio é a terceira causa de mortes em adolescentes cabe ressaltar que por questões culturais e religiosas relacionadas a tabu, 
pedido das famílias para que o caso não seja assim classificado ou dificuldade quanto a identificação do que levou a morte alguns casos de 
suicídio não notificados. A literatura acadêmica tem apontado diversos fatores de risco para o suicídio em adolescentes, tais como a presença a 
prevalência de transtornos mentais de ideações suicidas, tentativas prévias de suicídio, o consumo prematuro de drogas lícitas e ilícitas, casos de 
suicídio na família ou amigos, o bullying, déficits em habilidades sociais, dentre outros. Todavia, este estudo, de revisão bibliográfica ainda em 
andamento, tem buscado estudar a relação entre a escolaridade e o suicídio em adolescentes brasileiros. Para tanto, foram realizadas buscas por 
artigos já publicados entre os anos de 2014 e 2018 indexados nas bases de dados SciELO – Scientific Eletronic Library, PUBMED e LILACS. Assim 
sendo, foram utilizados os seguintes descritores para as buscas: suicídio e escolaridade; suicídio e evasão escolar; fatores de risco suicídio 
adolescentes. Foram aceitos somente estudos no formato de artigo, que estivessem nos idiomas, português e inglês e que se referissem a 
amostras extraídas de populações adolescentes em contextos brasileiros. Foram encontrados ao todo 25 artigos, após a aplicação de todos os 
filtros/critérios, dos quais 14 foram lidos e 11 estão em processo de leitura. Resultados parciais desta revisão apontam que adolescentes de baixa 
escolaridade, adolescentes cujos pais possuam baixa escolaridade, assim como aqueles que evadem da escola e/ou possuam menores habilidades 
de leitura, encontram-se em maior risco de cometer suicídio que adolescentes que não se encontram nestas situações. Sete dos estudos já lidos 
sugerem o desenvolvimento de programas de saúde que tenham como público alvo estes perfis de adolescentes; nove deles ressaltam a 
necessidade de se criarem estratégias para combater a evasão escolar e/ou conscientizar os cuidadores que possuam baixa escolaridade, da 
importância da educação escolar e da escola não somente como fator de possível ascensão econômica, como também seu papel de promotoras 
de saúde e por consequência, fator protetor contra o suicídio; por fim, dois deles deles sugerem novos estudos em contextos brasileiros para que 
se possa expandir o conhecimento científico a cerca desta temática neste contexto específico.
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