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INTRODUÇÃO

• Grave problema de saúde pública no mundo;

• Aumento no número de casos:

- Subnotificações  dificuldade para a classificação 

mortes acidentais ou por causas indeterminadas;

• Atenção ao suicídio em < de 14 anos  aumento das

taxas e poucos estudos.
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2002 a 2012 

Aumento de 40% dos 

suicídios entre 10 a 14 

anos de idade

101 países entre 2000 a 2009 

14,7% dos suicídios eram entre 10 e 14 anos de idade

74% enforcamento

13% arma de fogo

ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO



Limitada aptidão das crianças e dos pré-

adolescentes para a resolução de problemas

Aumento do risco de suicídio

Falta de estratégias adaptativas em 

situações de estresse



MÉTODOS

• Revisão de literatura;

• Período  1980 a 2016;

• Bases de dados  PubMed e Psycinfo;

• Critérios de inclusão:
- Artigos sobre suicídio consumado com indivíduos de 10

a 14 anos;

• Critérios de exclusão:
- Artigos sobre ideação e tentativa de suicídio; artigos não

localizados na íntegra; línguas que não português, inglês
e espanhol; anais de eventos, dissertações, teses e cartas
ao editor.





MÉTODOS

• Classificação em categorias:

- Categorização das fontes;

- A literatura no período de 1980 a 2016;

- Desafio da classificação das mortes por causas externas

em crianças;

- Método do suicídio em crianças;

- Relação entre ideação, tentativa e suicídio na infância;

- Relações entre fatores escolares e suicídio na infância;

- Relação entre fatores sociais e suicídio na infância;

- Relações entre transtornos mentais e suicídio na infância.



RESULTADOS E DISCUSSÃO

• Faixa etária de 10 a14 anos  escassez de literatura em

< 10 anos;

• Predominância de artigos dos EUA e ausência de

brasileiros;

• Retrospectivo e por autópsia psicológica  reconstrução

da história através de múltiplas fontes de informação.



RESULTADOS E DISCUSSÃO

Desafio da classificação das mortes

“Os obstáculos que se colocam à produção de estudos

sobre suicídio na infância dizem respeito à resistência de

familiares em revelar o fenômeno, ainda por preconceito,

ou por haver uma dificuldade em notificar tais dados, pelas

ocorrências de suicídio se camuflarem sob a forma de

morte acidental, como afogamento ou intoxicação.”

Critérios para avaliar a morte por suicídio de crianças: investigar as

atividades relevantes na vida destas, como a expressão de intenção de

desejo de morrer; sinais de sofrimento mental; presença de dor emocional

ou física; eventos ou perdas estressantes; desespero e os meios utilizados

para a morte e as circunstâncias para que não fossem salvos.



RESULTADOS E DISCUSSÃO

Métodos de suicídio na infância

• 48 a 90% - enforcamento;

• 14% a 22% - arma de fogo;

• 4% a 7% - envenenamento;

• 7% a 30% - precipitação;

• 2% a 4% - afogamento.

Morte acidental

Histórico de jogos de asfixia







RESULTADOS E DISCUSSÃO

Relação entre ideação, tentativa e suicídio

• Crianças verbalizam menos o desejo de morrer quando

comparadas aos adolescentes;

• Estudo sobre os bilhetes suicidas deixados por menores de

14 anos reportou que 61% escreveram bilhetes nos dias e

meses que antecederam o suicídio;

ALERTA
“... bilhetes suicidas evidenciaram a ambivalência entre a busca de forças para

continuar vivendo e a decisão de dar um fim à sua vida. Destaca-se que três bilhetes

foram escritos no ambiente escolar, como atividade da disciplina e, destes, dois foram

corrigidos pelos professores quanto à gramática e estrutura do texto. Apesar da

existência dos bilhetes manifestando explicitamente o desejo de morrer, a escola não

tomou nenhuma providência quanto a entrar em contato com os pais ou encaminhar

as crianças para avaliação psicológica.”



RESULTADOS E DISCUSSÃO

Relação entre fatores escolares e suicídio na infância

Problemas escolares

Importante fator precipitante para o suicídio na infância

• Problemas relacionados à escola: 

- Desempenho escolar;

- Bullying;
- Abandono escolar;

- Crises disciplinares;

- Dificuldade de interação social.



RESULTADOS E DISCUSSÃO

Relação entre fatores escolares e suicídio na infância



RESULTADOS E DISCUSSÃO

Relações entre fatores sociais e suicídio na infância 

• Conflitos familiares com dinâmica permeada por

tensões, rigidez e ausência de diálogos;

• Separação ou divórcio dos pais;

• Negligência dos pais;

• Isolamento social e desamparo;

• Histórico de abuso físico, sexual e emocional.

Relações entre transtornos mentais e suicídio na infância



• Circunstâncias sociais, psicológicas e psiquiátricas

envolvidas na morte  classificação correta;

ATENÇÃO - Fatores predisponentes para o suicídio na 

infância: 

• Problemas escolares (bullying e o rendimento ruim);

• Histórico de violência física e sexual;

• Conflitos familiares;

• Morte de parente ou pessoa próxima por suicídio.

A tentativa é o fator de risco mais significativo para o 

suicídio

CONSIDERAÇÕES FINAIS



• Limitações do estudo:

- Escassez de literatura brasileira;

- Impossibilidade de generalizações dos dados;

• Protocolos para reconhecimento precoce dos sinais;

• Atenção aos sinais e mudanças comportamentais;

• Auxílio da criança com sinais que predispõem o risco.

CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE





Criança sendo criança na 

noite que antecedeu à sua 

internação por tentativa de 

suicídio.



Garoto brincando com seu cão 

dois dias antes de se suicidar.



Adolescente registra foto 7 

horas antes de tentar se 

suicidar pela terceira vez.




