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RESUMO

Este trabalho visou analisar a produção textual da América Latina publicados em periódicos científicos sobre a relação do bullying com o suicídio. 
O bullying é entendidocomo todo ato de violência que ocorre sem motivação evidente, praticado por indivíduo ou grupo, contra uma ou mais 
pessoas, com o objetivo de intimidá-la ou agredi-la, causando dor e angústia à vítima no ambiente escolar, podendo leva- la a ceifar a própria 
vida. O suicídio representa 1,4% de todas as mortes em todo o mundo, tornando-se, em 2012, a 15ª causa de mortalidade na população geral; 
entre os jovens de 15 a 29 anos, é a segunda principal causa de morte. O objetivo foi analisar a produção textual da América Latina sobre a 
relação do bullying com o suicídio. Foi Realizada uma revisão integrativa da literatura de produções científicas publicadas acerca da temática 
bullying com o suicídio, no período de 2014 a 2019. Sendo identificadas 18 produções que compuseram a amostra, demostrando uma lacuna nas 
publicações acerca da temática. Após a análise dos estudos foram elaboradas as seguintes categorias: 1- Perfil das produções na América Latina; 
2- Relação entre o bullyng e suicídio na adolescência. O assunto tratado ficou 50% para o bullying e formas de violência e 37% abordaram a 
temática suicídio e 13% versaram sobre a tentativa de suicídio. Os estudos selecionados apontaram a forte associação entre o bullying e saúde 
mental precária dos adolescentes, dessa forma, se torna necessário desenvolver e implementar estratégias para reduzir o bullying, visando 
identificar as situações de risco, para estabelecer estratégias de prevenção e intervenção adequadas ao perfil institucional. Esse quadro contribui 
para a invisibilidade sobre o tema e o pouco debate nas áreas de atenção ao adolescente. Torna-se necessário um debate atualizado sobre a 
temática envolvendo a família, a escola, as áreas profissionais envolvidas com a juventude, os responsáveis pelo desenvolvimento e execução de 
políticas públicas a fim de lançarmos um olhar diferenciado para estes fenômenos.
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