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Introdução: O suicídio caracteriza-se como um ato intencional contra a própria vida, esse 

agravo ocorre principalmente entre jovens, gerando um grande problema de saúde pública. A 

juventude é um período em que se estrutura a identidade, uma etapa do desenvolvimento que 

exige mudanças em níveis sociais, familiares, físicos e afetivos. (1) A organização Mundial de 

Saúde estima que a cada 40 segundos uma pessoa atenta contra a sua própria vida, ocorrendo 

cerca de um milhão de mortes no mundo decorrente de suicídio. Os dados revelam que 

pessoas entre 15 a 29 anos de idade, o suicídio é a segunda principal causa geral de morte. (2) 

De acordo com Ministério da Saúde, dentre os cuidados iniciais oferecidos às vítimas de 

tentativa de suicídio, destaca-se o atendimento realizado pelo serviço de atenção pré-

hospitalar, serviço que presta atendimento precocemente à vítima, após ter ocorrido um 

agravo à sua saúde que possa levar a sofrimento ou mesmo à morte, garantindo atendimento 

e/ou transporte adequado a um serviço de saúde integrado ao Sistema Único de Saúde. (3) 

Objetivos: descrever o papel da enfermagem no combate ao suicídio na adolescência e 

identificar os principais fatores sociais que podem levar um adolescente a cometer suicídio. 

Métodos: Trata-se de uma Revisão Integrativa da Literatura sobre o papel da enfermagem no 

combate ao suicídio e os principais fatores sociais que influenciam no suicídio na 

adolescência, que ocorreu em seis etapas: a escolha do tema e as questões de pesquisa, 

estabelecimento de critérios para inclusão e exclusão de estudo, avaliação dos estudos 

incluídos, definição das informações a serem extraídas e utilizadas dos estudos selecionados, 

interpretação dos resultados e a síntese do conhecimento. A base de dados utilizada foi a 

Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) utilizando como critérios de inclusão os artigos e 

trabalhos científicos de 2009 e 2018, disponíveis na integra na internet, no idioma português 

do Brasil e como critério de exclusão os artigos não disponíveis os trabalhos indisponíveis na 

integra, duplicados nas bases de dados, os que não correspondiam ou se enquadravam à 

temática abordada, os publicados fora do período determinado para a pesquisa e os que não 

respondiam a questão norteadora do estudo. Os descritores utilizados foram: suicídio, 

adolescente e enfermagem. Resultados e Discussão: A partir da analise realizada dos artigos 

utilizados no estudo foram identificadas as seguintes categorias para serem discutidas: “papel 

exercido pelo enfermeiro no combate ao suicídio” e “relação enfermeiro-paciente e os fatores 

de risco que levam ao suicídio na adolescência”. O enfermeiro pode atuar ativamente na 

prevenção do suicídio na adolescência, além de auxiliar na reabilitação do paciente que tentou 

se matar. Contudo, foi relatado nos estudos publicados pela enfermagem brasileira um 

comportamento profissional associado ao preconceito. Os adolescentes compreendem a 

necessidade de buscar ajuda profissional para sua recuperação, contudo são frequentemente 

tratados de maneira agressiva por parte da equipe de enfermagem. Existe uma inabilidade 

profissional diante do adolescente que tenta suicídio, ele é visto, com frequência, como um 

“chamador de atenção”. (1) A expressão ou verbalização de valores morais recriminados 

durante o atendimento do adolescente contribui para o silêncio desses sujeitos diante as 

dificuldades vivenciadas e para o aumento de recidivas de tentativas de suicídio. A atuação do 
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enfermeiro ocorre nos múltiplos espaços de trabalho perante as pessoas em situação de 

suicídio como os serviços de emergência, e o centro de Atenção Psicossocial, onde são 

aplicadas as intervenções necessárias a esses cuidados tão específicos. Sobre a relação 

enfermeiro-paciente, atividades informantes são intervenções que visam o esclarecimento do 

cliente, esse utiliza o informe para efetuar, ele mesmo, a atividade estruturante. (2) A resposta 

compreensiva, dada pela terapeuta não diretivo, ajuda o cliente a descobrir o sentido para a 

sua experiência e a manter-se na posse dos significados que lhe são apresentados, a fim de 

explorá-los. Em uma situação de ajuda, se o paciente faz alguma pergunta ao enfermeiro, este 

deverá responder, esclarecer e informar. Cabe ao enfermeiro, contudo durante uma relação de 

ajuda, estar atento e se sensibilizar com a mensagem que a paciente transmite, evitando 

intervenções precoces e desnecessárias, as quais poderão influenciar nos bloqueios para a 

comunicação. (1) No âmbito da atenção á saúde do adolescente, é preciso que sejam 

realizadas ações para atender as necessidades desta clientela, em sua inserção no contexto 

social, seja por meio da visita domiciliar, do atendimento individual, das atividades em grupos 

específicos para adolescentes, jovens e familiares, das ações educativas e de promoção á 

saúde, da participação juvenil e das atividades intersetoriais o mesmo que escutar 

intelectualmente o que é dito, é muito mais, é ouvir a mensagem emitida através das 

comunicações verbais e não verbais, compreender o que o outro expressa, alcançando os 

significados que ele dá a sua realidade. (3) O ser humano esta sempre fazendo avaliações, 

interpretando o que ocorre consigo e ao seu redor. O centro do julgamento esta dentro de nós 

mesmos. Com isso, numa relação de ajuda deve-se permitir que o paciente encontre respostas 

para seus conflitos, o enfermeiro presta assistência compreendendo a pessoa e família 

integralmente através da escuta, auto reflexão e comunicação terapêutica que subsidia os 

cuidados de forma humanizada. O enfermeiro e a equipe de saúde devem ser qualificados e 

trabalharem em rede com as demais esferas da saúde, para prevenir e identificar precocemente 

o suicídio, oferecer segurança tanto para pessoas com o comportamento suicida quanto para a 

família. Conclusão/Considerações Finais: Os estudos analisados mostraram uma grande 

questão social que é o preconceito sofrido pelo jovem que está em situação de depressão tanto 

por parte da sociedade, familiares, amigos, como por profissionais da área da saúde, tornando 

necessária a realização de um preparo multiprofissional para a prestação de um serviço 

humanizado e qualificado. Por fim, concluímos que o profissional enfermeiro apresenta um 

papel muito abrangente no que tange o cuidado ao adolescente que teve ideação suicida ou 

mesmo aquele que chegou ao ato de tentar contra a própria vida. Infelizmente no nosso país 

cheio de barreiras sociais é difícil que o paciente busque ou tenha acesso as formas de 

tratamento que por muitas vezes se encontram distantes da realidade de grande parte dos 

jovens brasileiros, para isso é necessária uma reforma nas politicas publicas de saúde, 

possibilitando a prevenção e o tratamento qualificado ao adolescente/jovem em situação de 

suicídio. 
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