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Saúde

RESUMO

Este estudo, de revisão bibliográfica ainda em andamento, visa correlacionar à violência urbana, doméstica, ou uso de drogas lícitas e ilícitas com 
as ideações e/ou tentativas de suicídio em adolescentes brasileiros, visto que, o suicídio é a terceira causa de morte em adolescente. Foram 
realizadas buscas por artigos publicados entre os anos 2014 a 2018 indexados nas bases SciELO - Scientific Electronic Library Online, PUBMED e 
LILACS, com os seguintes termos de busca: suicídio e violência usam de drogas e suicídio em adolescente e adolescência e suicídio. Foram aceitos 
somente estudos em formatos de artigos, que estivessem nos idiomas, português e inglês e que mencionasse amostras extraídas de populações 
de adolescentes em contextos brasileiros. Foram encontrados 37 artigos, onde foram lidos 9, 20 foram excluídos pelo critério da amostra da 
população e oito estão em processos de leitura. Resultado parcial, artigos apontam um agravante e uma correlação entre a violência urbana, 
doméstica, acesso a drogas lícitas e ilícitas nas ideações e/ou tentativas de suicídio em diversas faixas-etárias.  Um dos estudos explora que 
vítimas de violência doméstica sexual sofrida na infância e/ou adolescência declararam ter pensamentos suicida. Adolescentes com 
demonstrações de pensamentos suicidas apresentam história positiva para situações de violência, brigas e agressões, transgressão às leis e 
problemas de conduta em geral, consumo de álcool, embriaguez, uso de tabaco, uso de drogas, produzem conseqüências negativas para o tempo 
de vida, algumas literaturas apontam que esses fatores podem contribuir para o resultado letal. Um estudo apontou que maiores taxas de suicídio 
são registradas entre as meninas quando comparadas aos meninos, entre os adolescentes expostos à violência física e sexual, que vêm de famílias 
disfuncionais com histórias de psicopatologia e abuso de álcool e drogas. Muitas crianças e adolescentes brasileiros estão expostos à violência e 
ao abandono durante a vida, tendo que enfrentar vários tipos de agressão física, social, cultural e racial a cada dia. A literatura acadêmica aponta 
que a adolescência é uma fase de intensas transformações que envolvem contextos físicos, biológicos, psicológicos, e sociais. E, essas 
transformações, geralmente, vêm acompanhadas de dúvidas, conflitos, questionamentos, questões que precisam ser resolvidas, expectativas 
futuras, que muita das vezes, precisa lidar com situações adversas e estressantes. Isso demonstra que os adolescentes estão necessitando de 
ajuda para evitar que suas vidas sejam perdidas, e precisam de maiores investimentos na criação de programas e estratégias específicas voltadas 
à prevenção do comportamento suicida na população jovem e adolescente.
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