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RESUMO 
 
Introdução: Os comportamentos suicidários em adolescentes são um importante 

problema de saúde pública que se revestem de elevado interesse social, científico e clínico. 

Daí decorre um abrangente desafio em termos de saúde, acrescido pela necessidade de 

implementação de estratégias de prevenção desenhadas em colaboração com os 

adolescentes e seus familiares e implementadas o mais precocemente possível. Contudo, 

apesar de existir uma vasta gama de estudos sobre intervenções que visam reduzir os 

comportamentos suicidários nos adolescentes, os resultados são díspares e em Portugal 

não se conhece qualquer intervenção psicoterapêutica de enfermagem sistematizada e 

validada. 

Finalidade: A realização da presente tese teve como finalidade contribuir para o 

desenvolvimento de uma intervenção psicoterapêutica de enfermagem, em adolescentes 

com comportamento suicidário.  

Métodos: Esta investigação integra cinco estudos, divulgados em seis artigos: 

O primeiro refere-se a uma revisão integrativa da literatura sobre a eficácia das 

intervenções psicoterapêuticas dirigidas a adolescentes com comportamento suicidário. 

Esta revisão foi efetuada através de pesquisa em bases de dados bibliográficas online, 

com os descritores de pesquisa selecionados, no período de publicação de janeiro de 2007 

a dezembro de 2016, em inglês e português, com referências disponíveis e artigos em texto 

integral.  

O segundo estudo consistiu na realização de scoping review com base nos princípios 

preconizados pelo Joanna Briggs Institute com o objetivo de mapear as representações 

sociais do suicídio em adolescentes. Para tal, foi efetuada pesquisa na plataforma 

Biblioteca do conhecimento online, no Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal 

e no Banco de teses da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. 

Foram selecionados artigos em texto integral, publicados e não publicados, nos últimos 10 

anos à data da pesquisa, em português, inglês e espanhol. 

O terceiro estudo consistiu num estudo exploratório descritivo de natureza qualitativa 

realizado com adolescentes, delineado com os seguintes objetivos: conhecer a 

caraterização do comportamento suicidário adotado pelos adolescentes; conhecer as 

caraterísticas pessoais que consideram ter contribuído para esse mesmo comportamento; 

conhecer fatores protetores de novo comportamento suicidário; caraterizar a família e as 

expectativas de envolvimento futuro; conhecer os aspetos mais valorizados no 

internamento, sugestões de melhoria e expectativas de continuidade de cuidados de 

Enfermagem após alta. A amostra selecionada por conveniência foi constituída por 33 

adolescentes que cumpriram os critérios de inclusão: idade entre 10 e 19 anos, com 

xi



 

comportamento suicidário e internamento em serviço de pedopsiquiatria 

independentemente do diagnóstico clínico, com alta clínica, que aceitaram participar no 

estudo e/ou que obtiveram autorização dos pais e/ou representantes legais. Os dados 

foram colhidos através de entrevistas semiestruturadas e o tratamento de dados seguiu a 

técnica de análise de conteúdo. 

O quarto estudo refere-se a um estudo exploratório descritivo de natureza quantitativa, que 

incluiu os adolescentes que participaram no estudo qualitativo anteriormente descrito. Os 

dados foram colhidos através do “Questionário suicídio juvenil – representações sociais 

dos adolescentes” e o tratamento de dados realizado pela análise fatorial, com recurso ao 

software estatístico Stata® pela correlação tetracórica. 

Por fim, o quinto estudo refere-se a um estudo tipo Delphi, com o objetivo de sistematizar 

o conteúdo mínimo que deve integrar um programa de intervenção psicoterapêutica de 

prevenção de suicídio, em adolescentes com comportamento suicidário. Os peritos, 

Enfermeiros Especialistas em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica, com título 

atribuído pela Ordem dos Enfermeiros e com experiência profissional de pelo menos dois 

anos, com adolescentes com comportamento suicidário, foram convidados a preencher um 

questionário, divulgado pela Ordem dos Enfermeiros.  

Resultados: O primeiro estudo revelou que as intervenções psicoterapêuticas dirigidas a 

adolescentes com comportamento suicidário que apresentam resultados positivos ao nível 

da ideação suicida, depressão e repetição do comportamento suicidário são a intervenção 

cognitivo comportamental com psicoeducação para adolescentes e familiares, intervenção 

comunitária, terapia dialético comportamental e terapia da mentalização.  

O segundo estudo revelou que as representações sociais do suicídio dos adolescentes 

apontam para o suicídio como um ato egoísta, cobarde, impulsivo, irrefletido e de fuga, 

mas também como um ato de desespero e fraqueza, e uma estratégia de resolução dos 

problemas.  

No terceiro estudo e da análise dos depoimentos dos adolescentes com comportamento 

suicidário emerge como causa do comportamento suicidário os fatores psicológicos, sendo 

o significado do comportamento entendido como uma fuga, em que se evidencia intenção 

de morte. Os adolescentes destacam os sentimentos de exclusão, rejeição e humilhação, 

mas também a introversão como caraterísticas pessoais que contribuíram para o 

comportamento que adotaram. Ressaltam como fatores protetores: a família, amigos e 

outras pessoas de confiança, mas também o eu e as novas estratégias aprendidas. Os 

adolescentes caraterizam a família como presente e como expectativa revelam que 

gostariam que esta mantivesse o apoio atual. O acompanhamento psicológico, os 

profissionais e as atividades ocupacionais foram os aspetos mais valorizados do 

internamento e para a continuidade de cuidados de enfermagem destacam a necessidade 

 

de manter o contacto com os enfermeiros após a alta. Os conselhos para melhorar o 

atendimento/internamento são essencialmente dirigidos ao ambiente e às intervenções 

implementadas.  

No quarto estudo, os adolescentes com comportamento suicidário representam a morte 

como uma fuga aos problemas, o fim de tudo e uma não opção, que tem como causas o 

suicídio, a doença mental e a falta de suporte. Já o suicídio é representado como alívio, 

uma opção e matar-se, tendo como causalidade a angústia, o medo e o vazio, mas também 

os problemas interpessoais e o bullying.  

No quinto estudo, é apresentado o programa psicoterapêutico final, validado pelos peritos 

em duas rondas, tem a duração de 10 a 15 sessões (duas a três sessões por semana, com 

duração de 60 minutos cada), ajustadas consoante avaliação clínica e do contexto. A 

família participa na primeira e sétima sessão. A última sessão será de follow-up, cerca de 

um mês após o final do programa. A avaliação do programa é realizada no início, no final 

e na sessão de follow-up, com recurso a instrumentos validados para a população 

portuguesa. 

Conclusões: O programa de intervenção psicoterapêutica de prevenção de suicídio em 

adolescentes com comportamento suicidário foi construído com base nas evidências 

decorrentes da revisão integrativa, da scoping review e dos estudos de natureza qualitativa 

e quantitativa realizados com os adolescentes com comportamento suicidário e 

internamento em serviço de pedopsiquiatria. Posteriormente à sua construção, este 

programa, foi alvo de um estudo de Delphi em duas rondas, em que obteve concordância 

do grupo de peritos em todas as sessões, procedimentos e aspetos gerais. 

Desta forma, entende-se estarem construídos os alicerces para futura validação do 

programa de intervenção psicoterapêutica de prevenção de suicídio. Em caso de 

efetividade da intervenção, nos outcomes contemplados, ficarão reunidos os pressupostos 

para a disponibilização de uma intervenção sistematizada de prevenção de suicídio em 

adolescentes a ser implementada pelos Enfermeiros Especialistas em Enfermagem de 

Saúde Mental e Psiquiátrica. A integração deste programa no Padrão de Documentação 

em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica da Ordem dos Enfermeiros e nos sistemas 

de informação de suporte permitirá a sua implementação a todos os adolescentes com 

comportamento suicidário. 

 

Palavras-chave: Adolescentes; Enfermagem; Prevenção Secundária; Suicídio; 

Intervenção Psicoterapêutica. 
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adolescentes caraterizam a família como presente e como expectativa revelam que 

gostariam que esta mantivesse o apoio atual. O acompanhamento psicológico, os 

profissionais e as atividades ocupacionais foram os aspetos mais valorizados do 

internamento e para a continuidade de cuidados de enfermagem destacam a necessidade 

 

de manter o contacto com os enfermeiros após a alta. Os conselhos para melhorar o 

atendimento/internamento são essencialmente dirigidos ao ambiente e às intervenções 

implementadas.  

No quarto estudo, os adolescentes com comportamento suicidário representam a morte 

como uma fuga aos problemas, o fim de tudo e uma não opção, que tem como causas o 

suicídio, a doença mental e a falta de suporte. Já o suicídio é representado como alívio, 

uma opção e matar-se, tendo como causalidade a angústia, o medo e o vazio, mas também 

os problemas interpessoais e o bullying.  

No quinto estudo, é apresentado o programa psicoterapêutico final, validado pelos peritos 

em duas rondas, tem a duração de 10 a 15 sessões (duas a três sessões por semana, com 

duração de 60 minutos cada), ajustadas consoante avaliação clínica e do contexto. A 

família participa na primeira e sétima sessão. A última sessão será de follow-up, cerca de 

um mês após o final do programa. A avaliação do programa é realizada no início, no final 

e na sessão de follow-up, com recurso a instrumentos validados para a população 

portuguesa. 

Conclusões: O programa de intervenção psicoterapêutica de prevenção de suicídio em 

adolescentes com comportamento suicidário foi construído com base nas evidências 

decorrentes da revisão integrativa, da scoping review e dos estudos de natureza qualitativa 

e quantitativa realizados com os adolescentes com comportamento suicidário e 

internamento em serviço de pedopsiquiatria. Posteriormente à sua construção, este 

programa, foi alvo de um estudo de Delphi em duas rondas, em que obteve concordância 

do grupo de peritos em todas as sessões, procedimentos e aspetos gerais. 

Desta forma, entende-se estarem construídos os alicerces para futura validação do 

programa de intervenção psicoterapêutica de prevenção de suicídio. Em caso de 

efetividade da intervenção, nos outcomes contemplados, ficarão reunidos os pressupostos 

para a disponibilização de uma intervenção sistematizada de prevenção de suicídio em 

adolescentes a ser implementada pelos Enfermeiros Especialistas em Enfermagem de 

Saúde Mental e Psiquiátrica. A integração deste programa no Padrão de Documentação 

em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica da Ordem dos Enfermeiros e nos sistemas 

de informação de suporte permitirá a sua implementação a todos os adolescentes com 

comportamento suicidário. 

 

Palavras-chave: Adolescentes; Enfermagem; Prevenção Secundária; Suicídio; 

Intervenção Psicoterapêutica. 

 

 

 

xiii





 

ABSTRACT 

 
Introduction: Suicidal behavior in adolescents is an important public health problem with 

a high social, scientific and clinical interest. In face of that, a comprehensive health 

challenge arises, compounded by the need to implement prevention strategies designed in 

collaboration with adolescents and their families and implemented as early as possible. 

However, despite the existence of a wide range of studies on interventions aimed at 

reducing suicidal behavior in adolescents, the results are disparate and in Portugal there is 

no systematic and validated nursing psychotherapeutic intervention. 

Purpose: The purpose of this thesis was to contribute to the development of a nursing 

psychotherapeutic intervention in adolescents with suicidal behavior. 

Methods: This investigation integrates five studies, published in six articles: 

The first refers to an integrative literature review on the effectiveness of psychotherapeutic 

interventions aimed at adolescents with suicidal behavior. This review was carried out by 

searching online bibliographic databases, with the selected research descriptors, in the 

period of publication from January 2007 to December 2016, in English and Portuguese, with 

available references and articles in full text. 

The second study consisted of conducting a scoping review based on the principles 

recommended by the Joanna Briggs Institute in order to map the social representations of 

suicide in adolescents. To this end, research was carried out on the online Knowledge 

Library platform, in the Open Access Scientific Repository of Portugal and in the thesis bank 

of the Coordination for the Improvement of Higher Education Personnel. Full text articles, 

published and unpublished, in the last 10 years at the time of the research, in Portuguese, 

English and Spanish were selected. 

The third study consisted of a descriptive exploratory study of a qualitative nature carried 

out with adolescents, designed with the following objectives: to know the characterization 

of the suicidal behavior adopted by the adolescents; to know the personal characteristics 

that they consider to have contributed to this same behavior; to know protective factors of 

new suicidal behavior; characterize the family and expectations of future involvement; to 

know the most valued aspects during hospitalization, suggestions for improvement and 

expectations of continuity of nursing care after discharge. 

The sample selected for convenience consisted of 33 adolescents who met the inclusion 

criteria: age between 10 and 19 years old, with suicidal behavior and admission to a 

pediatric psychiatric service regardless of the clinical diagnosis, with discharge, who agreed 

to participate in the study and / or who obtained authorization from parents and / or legal 

representatives. The data were collected through semi-structured interviews and the data 

treatment followed the content analysis technique. 
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The fourth study refers to an exploratory descriptive study of a quantitative nature, which 

included adolescents who participated in the qualitative study previously described. The 

data were collected through the “Juvenile suicide questionnaire - social representations of 

adolescents” and the data treatment performed by factor analysis, using the statistical 

software Stata® by the tetrachoric correlation. 

Finally, the fifth study refers to a Delphi-type study, with the objective of systematizing the 

minimum content that should be part of a suicide prevention psychotherapeutic intervention 

program in adolescents with suicidal behavior. The experts, Nurses Specialists in Mental 

Health and Psychiatric Nursing, with a title awarded by the Order of Nurses and with 

professional experience of at least two years, with adolescents with suicidal behavior, were 

invited to complete a questionnaire, released by the Order of Nurses. 

Results: The first study revealed that psychotherapeutic interventions aimed at adolescents 

with suicidal behavior that present positive results in terms of suicidal ideation, depression 

and repetition of suicidal behavior are cognitive behavioral intervention with 

psychoeducation for adolescents and family members, community intervention, behavioral 

dialectic therapy and mentalization therapy. 

The second study revealed that the social representations of adolescent suicide point to 

suicide as an act of selfishness, cowardly, impulsive, thoughtless and escape, but also as 

an act of despair and weakness, and a problem-solving strategy. 

In the third study, from the analysis of the testimonies of adolescents with suicidal behavior, 

psychological factors emerge as the cause of suicidal behavior, with the meaning of the 

behavior understood as an escape, in which the intention of death is evidenced. 

Adolescents highlight feelings of exclusion, rejection and humiliation, but also introversion 

as personal characteristics that contributed to the behavior they adopted. They emphasize 

as protective factors: the family, friends and other people of confidence, but also the self 

and the new strategies learned. The adolescents characterize the family as a gift and as an 

expectation reveal that they would like it to maintain its current support. Psychological 

monitoring, professionals and occupational activities were the most valued aspects of 

hospitalization and for the continuity of nursing care, they highlight the need to maintain 

contact with nurses after discharge. Advice to improve care / hospitalization is essentially 

directed to the environment and the interventions implemented. 

In the fourth study, adolescents with suicidal behavior represent death as an escape from 

problems, the end of everything and a non-option, which causes suicide, mental illness and 

lack of support. Suicide, on the other hand, is represented as relief, an option and killing 

oneself, with anguish, fear and emptiness as the causality, but also interpersonal problems 

and bullying. In the fifth study, the final psychotherapeutic program, validated by the experts 

in two rounds, lasts 10 to 15 sessions (two to three sessions per week, lasting 60 minutes 
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contact with nurses after discharge. Advice to improve care / hospitalization is essentially 

directed to the environment and the interventions implemented. 

In the fourth study, adolescents with suicidal behavior represent death as an escape from 

problems, the end of everything and a non-option, which causes suicide, mental illness and 

lack of support. Suicide, on the other hand, is represented as relief, an option and killing 

oneself, with anguish, fear and emptiness as the causality, but also interpersonal problems 

and bullying. In the fifth study, the final psychotherapeutic program, validated by the experts 

in two rounds, lasts 10 to 15 sessions (two to three sessions per week, lasting 60 minutes 

 

each), adjusted according to clinical and contextual assessment. The family participates in 

the first and seventh session. The last session will be a follow-up, about a month after the 

end of the program. The program evaluation is carried out at the beginning, at the end and 

in the follow-up session, using validated instruments for the Portuguese population. 

Conclusions: The suicide prevention psychotherapeutic intervention program for 

adolescents with suicidal behavior was based on the evidence derived from the integrative 

review, the scoping review and the qualitative and quantitative studies carried out with 

adolescents with suicidal behavior and hospitalization in a pedopsychiatry service. After its 

construction, this program was the subject of a Delphi study in two rounds, in which the 

group of experts agreed in all sessions, procedures and general aspects. 

Thus, it is understood that the foundations for future validation of the suicide prevention 

psychotherapeutic intervention program are being built. In case of intervention 

effectiveness, in the contemplated outcomes, the assumptions for the provision of a 

systematic suicide prevention intervention in adolescents to be implemented by the 

Specialist Nurses in Mental Health and Psychiatric Nursing will be gathered. The integration 

of this program in the Mental Health and Psychiatric Nursing Documentation Standard of 

the Order of Nurses and in the supporting information systems will allow its implementation 

to all adolescents with suicidal behavior. 

 

Keywords: Adolescents; Nursing; Secondary Prevention; Suicide; Psychotherapeutic 

Intervention. 
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INTRODUÇÃO 
 
A prevenção do suicídio tem sido desde há vários anos assumida como uma das metas do 

Programa Nacional para a Saúde Mental (DGS, 2008) assim como uma das prioridades do 

Plano Nacional de Prevenção do Suicídio (DGS, 2013).  

A presente investigação representa o culminar de vários anos de trabalho dedicados à 

prevenção de comportamentos suicidários em adolescentes, em meio escolar, sob a forma 

de programa de prevenção intitulado Mais Contigo, que no ano letivo 2019/2020 abrangeu 

mais de 8000 adolescentes portugueses. Assim, a escolha do tema para esta tese, 

"Comportamentos suicidários em adolescentes: contributos para a intervenção em 

enfermagem na transição para a comunidade", advém dessa experiência consolidada em 

termos de prática clínica, formação e investigação.  

Contextualizando, a prevenção em saúde envolve estratégias de prevenção universal, 

seletiva e indicada, estando esta tipologia disseminada e aceite na concetualização da 

prevenção do suicídio (Brás et al., 2014). A prevenção universal é dirigida à população 

geral sem análise prévia do grau de risco individual. A prevenção seletiva é destinada a 

segmentos da população geral com caraterísticas específicas identificadas como de risco 

elevado para o suicídio. Por fim as estratégias de prevenção indicada cingem-se às 

pessoas com comportamentos de risco, inclusivamente comportamentos suicidários, e 

envolvem estratégias como são exemplo, a intervenção clínica e acompanhamento de 

pessoas com perturbação do humor, perturbações psicóticas, perturbações do 

comportamento ou com história prévia de comportamentos suicidários (Wasserman et al., 

2012; Santos et al., 2015; WHO, 2019). 

Cumulativamente, podemos considerar que a prevenção em saúde acontece aos três 

níveis: primária, secundária e terciária. Na prevenção primária são definidas estratégias 

para evitar a doença e o comportamento, minimizando fatores de risco e maximizando 

fatores protetores. Já na prevenção secundária a principal estratégia passa pela deteção 

precoce de pessoas em risco de comportamento suicidário ou que já adotaram esse 

comportamento, evitando que aumentem a gravidade do comportamento suicidário ou 

cometam o ato. Por sua vez na prevenção terciária são delineadas intervenções para evitar 

sequelas, ainda que, quando se fala em suicídio, não é possível fazer prevenção terciária, 

a não ser em termos de pósvenção dirigida aos sobreviventes. 

Assim ao nível do programa de prevenção de comportamentos suicidários em 

adolescentes Mais Contigo, intervimos numa ótica de prevenção primária, com estratégias 

de prevenção universais, dirigidas a todos os adolescentes. Enquanto na investigação 

atual, desenvolvemos um programa psicoterapêutico de prevenção de suicídio, numa ótica 
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de prevenção secundária com estratégias de prevenção seletivas e indicadas, dirigidas a 

adolescentes que já adotaram comportamento suicidário. 

Nesse sentido, e para a concretização desta tese, foram realizados cinco estudos: uma 

revisão integrativa, uma scoping review, um estudo qualitativo, um estudo quantitativo e 

um estudo de Delphi. Estes estudos configuram o presente relatório de tese que está 

organizado em seis capítulos, sendo que à exceção do primeiro capítulo, todos os restantes 

são apresentados sob a forma de artigo científico. 

O primeiro capítulo apresenta o enquadramento e desenho da investigação, no que se 

refere às questões de investigação, objetivos e fases. 

O segundo capítulo apresenta a revisão integrativa da literatura sobre a eficácia das 

intervenções psicoterapêuticas dirigidas a adolescentes com comportamento suicidário. 

O terceiro capítulo evidencia os resultados da scoping review no âmbito das 

representações sociais do suicídio em adolescentes. 

O quarto capítulo apresenta o estudo qualitativo, em dois artigos, realizado com 

adolescentes com comportamento suicidário, internados num serviço de pedopsiquiatria. 

O quinto capítulo configura o estudo quantitativo relativo às representações sociais da 

morte e do suicídio em adolescentes com comportamento suicidário. 
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conteúdo mínimo de um programa de intervenção psicoterapêutica de prevenção de 
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1. CAPÍTULO I - ENQUADRAMENTO E INVESTIGAÇÃO 
 

Por comportamento suicidário entende-se todo o ato através do qual um indivíduo causa 

uma lesão a si mesmo, independentemente do grau de intenção letal. Sendo este 

comportamento mais que um comportamento autolesivo, pode estar presente desde o 

suicídio consumado até à ideação suicida, passando pelos graus intercalares da tentativa 

de suicídio e dos comportamentos autolesivos (Saraiva, 2010). Daqui se apreende que a 

nomenclatura atualmente defendida para os comportamentos suicidários inclui quatro 

conceitos: a ideação suicida, o comportamento autolesivo, a tentativa de suicídio e o 

suicídio consumado (DGS, 2013). A ideação suicida é definida como os pensamentos e 

cognições sobre o acabar com a própria vida. Já os comportamentos autolesivos podem 

ser definidos como o comportamento sem intencionalidade suicida, mas envolvendo gestos  

autolesivos intencionais. Por outro lado, os atos suicidas correspondem à tentativa de 

suicídio e ao suicídio consumado, sendo que por tentativa de suicídio se entende o ato 

levado a cabo por um indivíduo e que visa a sua morte, mas que, por razões diversas, 

resulta frustrado e o suicídio consumado corresponde a morte provocada por um ato levado 

a cabo pelo indivíduo com intenção de pôr termo à vida.  

Do ponto de vista epidemiológico, na faixa etária dos 15 aos 19 anos o suicídio representa 

a segunda causa de morte, sendo responsável por 85% das mortes, em todo o mundo 

(WHO, 2019). Em Portugal, no ano de 2018, a taxa de suicídio nos adolescentes dos 15 

aos 24 anos foi de 2,6/100 mil habitantes, sendo 3,6 nos rapazes e 1,5 nas raparigas (INE, 

2020). Além disso, estima-se que 18% dos adolescentes adotam comportamentos 

autolesivos (Muehlenkamp et al., 2012). Nos Estados Unidos da América registou-se um 

aumento de 92% no número de urgências hospitalares de 2007 a 2015, devido a 

comportamentos suicidários, apesar de não se verificar um aumento estatisticamente 

significativo no número total de episódios de urgência (Burstein et al., 2019).  

No reforço da pertinência de investimento nesta área, e a acrescer aos dados 

epidemiológicos, a natureza repetitiva dos comportamentos suicidários aumenta o desafio 

colocado em termos de prevenção, por serem estes os maiores preditores de 

comportamentos suicidários futuros e de eventual morte por suicídio (Ivengar et al., 2018; 

Glenn et al., 2019). Entre os vários tipos de comportamento suicidário, a tentativa de 

suicídio representa um dos mais fortes preditores, em que as estimativas do risco de 

repetição no prazo de 1 ano variam entre 5 e 15% ao ano (Wright-Hughes et al., 2015). 

Ainda assim, e embora os comportamentos autolesivos não sejam conduzidos por 

intenções suicidas, eles são também, um fator de risco reconhecido de comportamento 

suicidário recorrente em adolescentes (Robinson et al., 2018; Cooper et al., 2011).  
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Apesar da gravidade destes comportamentos, estudos anteriores, confirmaram que 

apenas 10% a 20% dos adolescentes com comportamentos suicidários receberam algum 

tipo de tratamento subsequente ao comportamento (Mehlum et al., 2016).  

Em Portugal, o Plano Nacional de Prevenção do Suicídio (DGS, 2013) elege os 

adolescentes como um grupo de risco para o suicídio em que a valorização dos 

comportamentos autolesivos e atos suicidas é crucial. Esta valorização implica não só a 

compreensão destes fenómenos relacionados com as vulnerabilidades inerentes à 

adolescência, mas também a identificação dos fatores de risco, sinais de alarme e de 

proteção associados, fulcrais para a identificação precoce de adolescentes em risco, 

intervenção em crise e referenciação para os cuidados de saúde mental (Whitlock, 2010; 

Dell`Aglio, 2013; Santos et al., 2014; CRESP, 2015; Erse et al., 2016; Shand et al., 2018). 

A especificidade deste grupo prende-se com o facto de os adolescentes viverem uma fase 

de transição desenvolvimental, muitas vezes associada a outros tipos de transição, como 

a situacional ou saúde-doença, em que se encontram mais vulneráveis a comportamentos 

e pensamentos autodestrutivos (Meleis, 2015). A transição pode envolver uma mudança 

no estado de saúde, no desempenho de papéis, nas expectativas e capacidades da pessoa 

o que pode requerer que a mesma incorpore novos conhecimentos, altere hábitos e 

comportamentos ou até que mude a definição do self num contexto social (Meleis, 2015). 

As transições são acompanhadas, por vezes, por uma vasta gama de transformações que 

podem interferir com o bem-estar do adolescente e, consecutivamente, com a passagem 

bem-sucedida pela transição. 

Assim, as múltiplas mudanças podem exigir várias respostas do individuo, e podem tornar-

se fonte de desequilíbrios para o próprio (Cruz et al., 2014; Robinson et al., 2018). Pela 

complexidade da transição exige-se ao enfermeiro, sensibilidade e uma elevada 

diferenciação de diagnósticos de enfermagem e a implementação de intervenções que 

sejam adequadas às várias etapas do desenvolvimento. Importante considerar ainda que, 

apesar das vulnerabilidades, o diagnóstico de doença mental está presente em cerca de 

90% dos adolescentes que se suicidaram, estimando-se que 60% aconteçam no contexto 

de uma depressão (DGS, 2013).  

Pelo exposto, os comportamentos suicidários nos adolescentes representam um grave 

problema de saúde mental e saúde pública, sendo a sua prevenção assumida como tarefa 

global e prioritária a nível mundial (WHO, 2019). A intervenção precoce pode ajudar a 

reduzir os impactos significativos que os adolescentes com problemas de saúde mental 

podem experimentar, existindo evidências que as intervenções de transição após 

comportamento suicidário, nomeadamente as realizadas no contexto de internamento e a 

nível comunitário, apresentam melhores resultados em termos de prevenção de novos 

comportamentos (CRESP, 2015).  
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O suicídio assume-se como um fenómeno complexo e multifatorial implicando assim uma 

abordagem sistémica e multidisciplinar na qual se deve inserir de forma determinante o 

Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica, tendo em 

consideração a sua capacidade de mobilização de competências específicas. 

Assim, a intervenção específica desenvolvida pelo Enfermeiro Especialista em 

Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica, para além da mobilização de si mesmo como 

instrumento terapêutico, implica vivências, conhecimentos e capacidades de âmbito 

terapêutico que lhe permitem durante a prática profissional prestar cuidados 

psicoterapêuticos, sócioterapêuticos, psicossociais e psicoeducacionais. Para tal, mobiliza 

o contexto e dinâmica individual, familiar, de grupo ou comunitário, de forma a manter, 

melhorar e recuperar a saúde (OE, 2018).  

A mobilização deste tipo de competências na prática clínica permite estabelecer relações 

de confiança e parceria com a pessoa, assim como aumentar o conhecimento e a 

consciência sobre os problemas, encontrando novas formas de resolução dos problemas 

e desenvolvendo intervenções psicoterapêuticas congruentes com as necessidades.  

Contudo, e considerando a existência de competências específicas do Enfermeiro 

Especialista em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica, compete a todos os 

enfermeiros o desenvolvimento de ações direcionadas para a pessoa, família, grupo e 

comunidade e uma identificação precoce de fatores de risco, fatores protetores e sinais de 

alarme, assim como um atempado encaminhamento, nos contextos comunitários e 

hospitalares.  

Pela necessidade de mobilização das competências supramencionadas, além dos 

conceitos e pressupostos defendidos na teoria das transições de Afaf Meleis, são também 

adotados os conceitos e pressupostos descritos no referencial teórico de enfermagem de 

Hildegard Peplau, a Teoria das Relações Interpessoais. Esta opção é justificada por se 

considerar que propicia um quadro de referência apropriado para a compreensão e 

abordagem do adolescente com comportamento suicidário e desta forma, base teórica 

relevante na conceção da proposta de intervenção psicoterapêutica.  

Por intervenções psicoterapêuticas entendem-se as intervenções autónomas de 

enfermagem, com um corpo de conhecimento próprio, ainda que apoiado noutras 

disciplinas científicas, e com uma metodologia de operacionalização bem sistematizada 

(Sampaio et al., 2014). Para este entendimento contribuíram nos últimos anos várias 

investigações realizadas em Portugal e que muito têm reforçado a importância da 

sistematização e validação de intervenções psicoterapêuticas para aumentar a eficácia 

dessas mesmas intervenções na prática clínica (Sampaio, 2017; Sousa, 2017) 

No entanto, na revisão integrativa sobre a eficácia das intervenções psicoterapêuticas na 

prevenção do suicídio em adolescentes, evidenciaram-se dificuldades de consenso 
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relativas à eficácia das intervenções e em apenas um dos estudos incluídos na revisão 

houve a participação de enfermeiros, o que condiciona os esforços de seleção e 

consequente implementação das melhores práticas clínicas em enfermagem. 

Daí, considerar-se fundamental o desenvolvimento de novas intervenções 

psicoterapêuticas, desenhadas em colaboração com os adolescentes e os seus familiares 

e atendendo às suas representações sociais do fenómeno, para assegurar que o modelo 

de intervenção a sistematizar e implementar seja suscetível de satisfazer as suas 

necessidades e expectativas.  

 

Assim, o presente estudo foi desenhado no sentido de dar resposta às seguintes questões 

de investigação: 

 Qual a opinião dos adolescentes com comportamento suicidário, internados num 

serviço de pedopsiquiatria relativamente ao internamento e ao tratamento obtido? 

 Quais as expectativas dos adolescentes com comportamento suicidário, internados 

num serviço de pedopsiquiatria relativamente ao envolvimento dos 

pais/representantes legais, preparação da alta e contactos futuros? 

 Quais as representações sociais do suicídio nos adolescentes com 

comportamentos suicidários, internados em serviço de pedopsiquiatria? 

 Qual o papel do Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde Mental e 

Psiquiátrica perante o adolescente com comportamentos suicidários? 

 

Para tal, foram definidos os seguintes objetivos: 

1. Caraterizar os adolescentes com comportamento suicidário, internados num 

serviço de pedopsiquiatria; 

2. Conhecer a opinião dos adolescentes com comportamento suicidário, internados 

num serviço de pedopsiquiatria relativamente ao internamento e ao tratamento 

obtido; 

3. Avaliar as expectativas dos adolescentes com comportamento suicidário, 

internados num serviço de pedopsiquiatria relativamente ao envolvimento dos 

pais/representantes legais, preparação da alta e contactos futuros; 

4. Conhecer as representações sociais da morte e do suicídio em adolescentes com 

comportamentos suicidários; 

5. Contribuir para a Intervenção em Enfermagem em Adolescentes com 

Comportamentos Suicidários. 
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Relativamente às fases de desenvolvimento do estudo, para melhorar a clareza e 

proporcionar um melhor entendimento do desenvolvimento da investigação, foi feita uma 

figura ilustrativa do processo (Figura 1), que se passa a descrever: 

Na fase um foram realizadas duas revisões: uma revisão integrativa da literatura e uma 

scoping review. A revisão integrativa da literatura permitiu conhecer a eficácia das 

intervenções psicoterapêuticas dirigidas a adolescentes com comportamento suicidário 

que apresentaram resultados positivos ao nível da ideação suicida, depressão e repetição 

do comportamento suicidário. Já a scoping review permitiu conhecer as representações 

sociais do suicídio em adolescentes. Ambas as revisões forneceram informações 

relevantes para a concretização da investigação psicoterapêutica delineada configurando 

o enquadramento teórico. 

Na fase dois do estudo, como se constata na Figura 1, foi realizado um estudo misto com 

adolescentes com comportamento suicidário, internados num serviço de pedopsiquiatria. 

O estudo qualitativo teve como objetivos caraterizar o comportamento suicidário, conhecer 

as caraterísticas pessoais influenciadoras e os fatores protetores de novo comportamento, 

conhecer a opinião dos adolescentes relativamente ao internamento e as sugestões de 

melhoria, conhecer as expectativas de envolvimento da família e de continuidade de 

cuidados. Por seu lado o estudo quantitativo teve como objetivo conhecer as 

representações sociais da morte e do suicídio em adolescentes com comportamento 

suicidário. Na fase dois foram concretizados os objetivos 1, 2, 3 e 4.  

Na fase três do estudo e mediante os contributos obtidos nas fases anteriores da 

investigação foi sistematizado o conteúdo do programa de intervenção psicoterapêutica de 

prevenção de suicídio em adolescentes com comportamento suicidário que foi alvo de um 

estudo tipo Delphi para validação do conteúdo do programa, por grupo de peritos. Este 

estudo não se encontrava contemplado no projeto de tese inicial, mas foi considerado 

oportuno de forma a conferir maior robustez na concretização do último objetivo delineado 

(Objetivo 5): contribuir para a intervenção em enfermagem em adolescentes com 

comportamentos suicidários. 
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Figura 1 – Fases que compõem a investigação “Comportamentos Suicidários em 

Adolescentes: contributos para a intervenção em enfermagem na transição para a 

comunidade”. 
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Resumo
Enquadramento: A prevenção da recorrência de comportamentos suicidários em adolescentes é fundamental dada 
a sua dimensão, natureza repetitiva e o risco acrescido de morte por suicídio.
Objetivos: Identi�car a evidência cientí�ca atual e disponível sobre as intervenções psicoterapêuticas dirigidas a 
adolescentes com comportamentos suicidários e conhecer a eficácia dessas intervenções ao nível da ideação suicida, 
depressão e repetição do comportamento suicidário.
Metodologia: Revisão integrativa da literatura, através de pesquisa em bases de dados bibliográ�cas online, com os 
descritores de pesquisa selecionados, no período de publicação de janeiro de 2007 a dezembro de 2016, em inglês, 
com referências disponíveis e artigos em texto integral. 
Resultados: Dos 1.847 artigos encontrados, foram incluídos 10 estudos com adolescentes com comportamento sui-
cidário, alvo de intervenção psicoterapêutica, com resultados positivos com a intervenção cognitivo comportamental 
com psicoeducação para adolescentes e familiares, intervenção comunitária, terapia dialético comportamental e 
terapia da mentalização ao nível dos outcomes de�nidos.
Conclusão: Identi�caram-se intervenções psicoterapêuticas com eficácia, mas a heterogeneidade dos estudos exige 
uma análise e comparação cuidadas das amostras, metodologias e intervenções avaliadas. 

Palavras-chave: prevenção primária; suicídio; adolescente; revisão

Abstract
Background: �e prevention of recurrent suicidal be-
haviors in adolescents is crucial given their size and re-
petitive nature, and the increased risk of death by suicide.
Objectives: To identify the current and available sci-
enti�c evidence on the psychotherapeutic interventions 
targeted at adolescents with suicidal behaviors and to 
assess the e�ectiveness of these interventions at the level 
of suicidal ideation, depression, and repetition of sui-
cidal behavior.
Methodology: Integrative literature review, through 
research in online bibliographic databases, with the  se-
lected search descriptors, during the publication period 
from January 2007 to December 2016, in English, with 
available references and full-text articles. 
Results: Of a total of 1,847 papers found we included 
10 studies on adolescents with suicidal behavior, targets 
of psychotherapeutic intervention, with positive results 
in cognitive-behavioral intervention with psychoeduca-
tion for adolescents and their families, community in-
tervention, dialectical-behavioral therapy, and mentaliza-
tion-based therapy at the level of the de�ned outcomes.
Conclusion: We identi�ed psychotherapeutic interven-
tions with e�ectiveness, but the heterogeneity of the 
studies requires thoughtful analysis and comparison of 
evaluated samples, methodologies, and interventions. 

Keywords: primary prevention; suicide; adolescent; review

Resumen
Marco contextual: La prevención de la recurrencia de 
comportamientos suicidas en adolescentes es funda-
mental dada su dimensión, naturaleza repetitiva y riesgo 
adicional de muerte por suicidio.
Objetivos: Identi�car la evidencia cientí�ca actual y 
disponible sobre las intervenciones psicoterapéuticas 
dirigidas a adolescentes con comportamientos suicidas 
y conocer la eficacia de dichas intervenciones al nivel 
de la ideación suicida, la depresión y la repetición del 
comportamiento suicida.
Metodología: Revisión integradora de la literatura, a 
través de una búsqueda en bases de datos bibliográ�cas 
en línea, con los descriptores de búsqueda selecciona-
dos, en el período de publicación de enero de 2007 a 
diciembre de 2016, en inglés, con las referencias dispo-
nibles y los artículos en el texto integral. 
Resultados: De los 1.847 artículos encontrados, se in-
cluyeron 10 estudios con adolescentes con comporta-
miento suicida, objeto de intervención psicoterapéutica, 
con resultados positivos con la intervención cognitivo-
-comportamental con psicoeducación para adolescen-
tes y familiares, la intervención comunitaria, la terapia 
dialéctico comportamental y la terapia de mentalización 
al nivel de los resultados de�nidos.
Conclusión: Se identi�caron psicoterapias con eficacia, 
pero la heterogeneidad de los estudios exige un análisis 
y una comparación cuidadas de las muestras, las meto-
dologías y las intervenciones evaluadas. 

Palabras clave: prevención primaria; suicidio; adoles-
cente; revisión
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Introdução

Os comportamentos suicidários em adoles-
centes são um problema de saúde pública e 
abrangem todo e qualquer ato através do qual 
um indivíduo causa uma lesão a si próprio, 
independentemente do grau de intenção letal 
e conhecimento do verdadeiro motivo desse 
ato. A ideação suicida engloba os pensamentos 
e cognições sobre o acabar com a própria vida, 
os atos suicidas correspondem à tentativa de 
suicídio e ao suicídio consumado e os com-
portamentos autolesivos são comportamentos 
sem intencionalidade suicida, mas envolvendo 
atos autolesivos intencionais (Direção-Geral da 
Saúde, 2013). O suicídio é a segunda causa de 
morte em adolescentes dos 15 aos 19 anos e a 
natureza repetitiva dos comportamentos suici-
dários levam a que sejam os maiores preditores 
de comportamentos futuros e de eventual morte 
por suicídio com um risco de repetição acresci-
do nos 3 a 6 meses seguintes ao comportamento 
(Ougrin, Tranah, Stahl, Moran, & Asarnow, 
2015). As estimativas do risco de repetição no 
primeiro ano, após comportamento suicidário 
variam entre 5 e 15% ao ano, sendo que nos 
9 anos após uma tentativa de suicídio cerca 
de 3 a 12% dos indivíduos terão morrido por 
suicídio (Wright-Hughes et al., 2015). 
O período pós comportamento suicidário é 
crucial para a implementação de estratégias de 
prevenção de comportamento futuro por ser 
um período em que o indivíduo apresenta um 
risco elevado de morte por suicídio e em que 
a ausência de acompanhamento está associada 
a um risco aumentado de retentativa e morte 
por suicídio (Centre of Research Excellence 
in Suicide Prevention [CRESP], 2015). Ain-
da assim Mehlum et al. (2014) constataram 
que apenas 10% a 20% dos adolescentes com 
comportamentos autolesivos receberam algum 
tipo de tratamento subsequente e ainda menos 
relatam ter recebido tratamento em serviços 
psiquiátricos especializados para crianças e 
adolescentes.
As evidências cientí�cas internacionais dispo-
níveis permitem-nos constatar a existência de 
uma vasta gama de estudos que visam reduzir os 
comportamentos suicidários nos adolescentes, 
nos quais se veri�cou a existência de uma gran-
de disparidade de resultados. Estes resultados 
justi�cam a presente revisão integrativa, uma 

vez que se pretende compilar o conhecimento 
sobre as intervenções psicoterapêuticas dirigidas 
a adolescentes com comportamento suicidário. 
Desta forma, pretende-se aumentar o corpo de 
conhecimento existente e gerar evidências para 
a implementação destas mesmas intervenções 
na prática clínica, uma vez que em Portugal 
não se conhecem estudos que implementem e 
avaliem programas estruturados em prevenção 
do suicídio em adolescentes, nem se conhecem 
evidências de estudos de e�cácia. 
Para alguns autores as intervenções mais promis-
soras são a terapia cognitivo comportamental, 
a terapia dialético comportamental e a terapia 
baseada em mentalização (Hawton et al, 2015; 
Hvid et al, 2011; Ougrin et al., 2015). Green et 
al. (2011) consideram que os melhores resultados 
foram obtidos através da terapia de resolução 
de problemas e cartão de contacto de urgência. 
Contrariamente, para Gonzales e Bergstrom 
(2013) as intervenções psicoterapêuticas que 
testaram, algumas das quais anteriormente men-
cionadas, apresentaram resultados comparáveis 
aos tratamentos habituais. Assim, e cientes de 
toda a complexidade inerente ao fenómeno em 
análise, procura-se encontrar consensos através 
de uma revisão integrativa da literatura, a partir 
da qual se pretende desenvolver um programa 
de intervenção psicoterapêutica de prevenção 
do suicídio. 
Neste sentido, para a prossecução deste traba-
lho e de acordo com Higgins e Green (2011) 
formulou-se a pergunta de partida segundo a 
estratégia PICO: “Que intervenções psicotera-
pêuticas (I) apresentam e�cácia na prevenção 
da ideação suicida, depressão e repetição de 
comportamentos suicidários, (O) em adolescen-
tes (P)?”, e de�niram-se os seguintes objetivos: 
identi�car a evidência cientí�ca atual e dispo-
nível sobre as intervenções psicoterapêuticas 
dirigidas a adolescentes com comportamentos 
suicidários e conhecer a eficácia dessas inter-
venções psicoterapêuticas.

Método de revisão integrativa

Para a presente revisão integrativa foram de�ni-
dos os seguintes critérios de inclusão: adolescen-
tes com idade entre os 10 e os 19 anos de idade 
com comportamento suicidário (participantes), 
intervenções psicoterapêuticas após compor-



36 37

141
Revista de Enfermagem Referência - IV - n.º 20 -2019ROSA MARIA PEREIRA SIMÕES et al.

tamento suicidário (tipo de intervenção(s)/
fenómenos de interesse),  estudos primários 
com desenhos quantitativos e com resultados 
descritos relativos à e�cácia da implementação 
das intervenções psicoterapêuticas, no que diz 
respeito à ideação suicida, depressão e repeti-
ção do comportamento suicidário (outcomes). 
Usaram-se como critérios de exclusão: estudos 
que não se referiam a adolescentes ou estudos 
referentes a adolescentes com problemas de 
doença física crónica; não serem relativos à 
implementação e avaliação de intervenções 
psicoterapêuticas e serem estudos de revisão 
de literatura.
A pesquisa bibliográfica foi concretizada exclusi-
vamente em bases de dados bibliográ�cas online: 
Embase, PsycINFO, Cochrane Central Register of 
Controlled Trials, MEDLINE, CINAHL Plus e 
Nursing e Allied Health Collection Comprehensive. 
Os descritores da pesquisa foram: self-injurious 
behavior, self-mutilation, self-harm, attempted 
suicide, suicidal ideation, adolescents, psychother-
apeutic intervention, psychosocial intervention e 
talking therapies. As conjugações boleanas uti-
lizadas foram “adolescent” AND “self-injurious 
behavior” OR “self-mutilation” OR “self-harm” 
OR “attempted suicide” OR “suicidal ideation” 
AND “psychotherapeutic intervention” OR “psy-
chosocial intervention” OR “talking therapies”.
Para a seleção dos estudos e tendo como ob-
jetivo identi�car a evidência cientí�ca atual, 
foi considerado o período de publicação com-
preendido entre janeiro de 2007 e dezembro 
de 2016 (últimos 10 anos, à data da pesquisa, 
para garantir a atualidade da informação colhi-
da), em inglês, com referências disponíveis, de 
forma a saber como citar o artigo (How to cite 
this article), e artigos em texto integral.
A pesquisa e identi�cação dos estudos a incluir 
na revisão integrativa da literatura foi realizada 
por dois revisores, de forma independente, 
durante o mês de janeiro de 2017. A triagem 
foi concretizada através da validação dos crité-
rios de elaboração da questão de investigação: 
participantes, intervenção, resultado e desenho 
do estudo.
Os dados foram extraídos por dois revisores 
de forma independente, após construção de 
um instrumento de extração de dados e uma 
tabela de documentação de dados padronizada 
(�e Joanna Briggs Institute, 2014) que incluiu 

informações sobre: autores, ano, título, local 
onde foi desenvolvido o estudo, características 
dos participantes, método do estudo, descrição 
da intervenção, e resultados pertinentes obtidos 
através da implementação da intervenção e 
comparação dos resultados.
A síntese dos dados foi realizada nos meses de 
março e abril de 2017 após a elaboração de 
duas tabelas, em que uma descreveu os estu-
dos incluídos por título, país, ano, periódico 
e instituição de origem do estudo e a outra 
fez a síntese dos resultados encontrados nos 
estudos em análise, tendo em conta a amostra, 
a intervenção e objetivos, a avaliação e os resul-
tados. As tabelas síntese foram construídas em 
conjunto pelos investigadores e a síntese com 
resumo narrativo para dados quantitativos foi 
realizada de forma independente pelos dois 
investigadores.

Resultados e interpretação

A estratégia de pesquisa adotada permitiu a 
identificação de 1.847 artigos, como se cons-
tata na análise da Figura 1, dos quais 908 da 
base de dados Embase, 81 da base de dados 
PsycINFO, 229 da base de dados Cochrane 
Central Register of Controlled Trials, 351 da base 
de dados MEDLINE, 174 da base de dados 
CINAHL Plus e 104 da base de dados Nursing e 
Allied Health Collection Comprehensive. Destes, 
861 foram automaticamente eliminados por se 
encontrarem duplicados e/ou não apresentarem 
publicação em texto integral. Foram selecio-
nados 986 artigos para leitura dos títulos e 
destes foram triados 130 artigos para leitura dos 
resumos. Após esta leitura foram selecionados 
47 artigos para leitura integral e para análise 
segundo os critérios de elegibilidade. Destes 
47 excluímos 37 artigos por não cumprirem 
os critérios de inclusão, sendo que 15 foram 
excluídos por incluírem participantes de outras 
faixas etárias, três por se referirem a intervenções 
não psicoterapêuticas, quatro por não existir 
implementação das intervenções, dois por não 
relatarem resultados e 13 por serem revisões 
narrativas e sistemáticas da literatura. Foram 
incluídos 10 estudos, nos quais se veri�cou 
grande heterogeneidade pelo que não foi rea-
lizada metanálise.
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Cochrane Central Register of Controlled Trials

Plus

Nursing e Allied Health Collection Comprehensive

   Figura1.
Figura1. Fluxograma do processo de pesquisa e seleção dos estudos.

Na Tabela 1 são apresentados os estudos que 
compuseram esta revisão, apresentado o au-
tor, ano, país e título. Referem-se a artigos pu-
blicados entre 2009 e 2015 sendo que quatro 
estudos foram publicados nos Estados Unidos 
da América, dois no Reino Unido, e os restan-

tes na Austrália, Irão, Dinamarca e Noruega. 
Com a apresentação de dados através de tabe-
las pretende-se sintetizar e clari�car os resul-
tados obtidos, por forma a facilitar o entendi-
mento dos estudos selecionados, mediante a 
informação disponível.

Tabela 1 
Identi�cação dos estudos incluídos

Autor Ano País Título

E1
Ali Alavi, Shari�, 
Ghanizadeh, e 
Dehbozorgi

2013 Irão
E�ectiveness of cognitive-behavioral therapy in 
decreasing suicidal ideation and hopelessness of the 
adolescents with previous suicidal attempts

E2 Asarnow et al. 2011 EUA
An emergency department intervention for linking 
pediatric suicidal patients to follow-up mental 
health treatment

E3 Asarnow, Berk, 
Hughes, e Anderson 2015 EUA

�e SAFETY Program: A Treatment-Development 
Trial of a Cognitive-Behavioral Family Treatment 
for Adolescent Suicide Attempters

E4
Esposito-Smythers, 
Spirito, Kahler, 
Hunt, e Monti

2011 EUA Treatment of co-occurring substance abuse and 
suicidality among adolescents: a randomized trial



38 39

143
Revista de Enfermagem Referência - IV - n.º 20 -2019ROSA MARIA PEREIRA SIMÕES et al.

E5 Green et al. 2011 Reino Unido
Group therapy for adolescents with repeated self-
harm: randomised controlled trial with economic 
evaluation

E6 Hazell et al. 2009 Austrália
Group �erapy for Repeated Deliberate Self-Harm 
in Adolescents: Failure of Replication of a Random-
ized Trial

E7 Hvid et al. 2011 Dinamarca Preventing repetition of attempted suicide-II. �e 
Amager Project, a randomized controlled trial

E8 King, Gipson, Hor-
witz, e Opperman 2015 EUA

Teen Options for Change: An Intervention for 
Young Emergency Patients Who Screen Positive for 
Suicide Risk

E9 Mehlum et al. 2014 Noruega
Dialectical Behavior �erapy for AdolescentsWith 
Repeated Suicidal and Self-harming Behavior: A 
Randomized Trial

E10 Rossouw e Fonagy 2012 Reino Unido Mentalization-Based Treatment for Self-Harm in 
Adolescents: A Randomized Controlled Trial

Na Tabela 2 são identi�cados os partici-
pantes, a intervenção e comparação quan-
do existente, os resultados e desenhos dos 

estudos relativos à eficácia das interven-
ções psicoterapêuticas dirigidas a adoles-
centes com comportamento suicidário.

Tabela 2
Resumo dos dados extraídos após avaliação crítica dos estudos

Participantes Intervenção Comparação Resultados Desenho

E1

30 Adolescentes 
(12-18 anos), 
deprimidos com 
tentativa de suicídio 
nos últimos 3 
meses

Programa de 
terapia cognitivo 
comportametal, 
com 
psicoeducação

Diferenças 
signi�cativas nas 
pontuações pré e 
pós-intervenção (para 
a ideação suicida e 
a desesperança) no 
grupo de intervenção 
em comparação com 
o grupo de controlo

A ideação suicida 
e a desesperança 
diminuíram 
no grupo de 
intervenção, 
com diferenças 
signi�cativas

Estudo clínico 
randomizado 
controlado

E2
181 adolescentes 
suicidas
(10-18 anos)

Intervenção 
familiar para a 
prevenção do 
suicídio

Grupo de 
intervenção 
sem reduções 
signi�cativas em 
relação ao grupo de 
controlo

Sem reduções 
signi�cativas 
nas tentativas de 
suicídio, ideação 
suicida, depressão 
ou depressão dos 
pais

Estudo clínico 
randomizado 
controlado

E3

35 adolescentes
(11-18 anos) com 
autolesão com 
intenção suicida

Intervenção 
cognitivo-
comportamental 
no adolescente e 
na família

Melhorias na 
desesperança, 
apoio social, 
ideação suicida, 
depressão de 
adolescentes e 
pais

Estudo clínico não 
controlado e não 
aleatório, duplo 
cego
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E4

40 adolescentes 
(média idade 15 
anos) com
tentativa de 
suicídio nos 
últimos 3 meses

Tratamento 
cognitivo 
comportamental, 
com entrevista 
motivacional

Mais tentativas de 
suicídio no grupo 
de controlo que no 
grupo de intervenção

Menos tentativas 
de suicídio, 
internamento 
psiquiátrico, idas 
aos serviços de 
urgência e prisões

Estudo clínico 
randomizado 
controlado

E5

366 adolescentes 
(12-17 anos) com 
mínimo de duas 
autolesões num 
ano

Programa de 
psicoterapia 
de grupo para 
adolescentes com 
autolesão

A terapia de 
grupo não 
melhorou os 
resultados 
relativos à 
autolesão

Estudo de 
grupos paralelos, 
randomizado cego

E6 72 adolescentes 
(12-16 anos)

Intervenção 
de grupo com 
terapia cognitiva 
comportamental 
e treino de 
habilidades 
sociais

Melhoria dos 
sintomas globais no 
grupo experimental 
relativamente ao 
grupo de controlo

Não melhoria 
das variáveis: 
repetição 
autolesão, 
utilização da 
sobredosagem 
e tempo para 
a repetição da 
autolesão

Estudo de 
grupos paralelos, 
randomizadocego

E7 133 adolescentes
(12-18 anos)

Modelo Baerum 
da Noruega: 
ação rápida de 
sensibilização 
ativa e de 
continuidade de 
contacto

Menos autolesão no 
grupo de intervenção

Menos repetição 
tentativa de 
suicídio e atos 
repetitivos 
no grupo de 
intervenção

Estudo clínico 
randomizado 
controlado, 
prospetivo

E8

49 adolescentes 
(14-19 anos) com 
risco de suicídio, 
no serviço de 
urgência

Intervenção 
breve com 
entrevista 
motivacional, 
cartão de crise, 
psicoeducação e 
informação sobre 
serviços

Redução signi�cativa 
na ideação suicida 
e na desesperança 
nos adolescentes do 
grupo de intervenção

Efeitos positivos 
para a depressão 
e desesperança; 
Impacto não 
signi�cativo na 
ideação suicida

Estudo clínico 
randomizado 
controlado

E9

77 adolescentes 
(12-18 anos) com 
autolesão recente e 
repetitiva

Terapia dialético 
comportamental 
para adolescentes 
(DBT-A)

Grupo em terapia 
com menos 
automutilação, 
ideação suicida 
e depressão em 
comparação ao 
tratamento habitual

Redução da 
depressão e 
autolesão; 
Redução da 
ideação suicida 
com diferença 
intergrupal

Estudo clínico 
randomizado 
controlado

E10 80 adolescentes 
(12-17 anos)

Programa de 
psicoterapia 
com sessões 
individuais e de 
terapia familiar 
baseada em 
mentalização

O grupo em terapia 
teve redução 
signi�cativa na auto-
agressão e depressão 
em relação ao 
tratamento habitual

Autolesão e 
depressão foram 
menores, com 
diferenças 
estatisticamente 
signi�cativas, no 
grupo em terapia

Estudo clínico 
randomizado 
controlado
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Tratando-se de estudos clínicos experimentais 
e maioritariamente randomizados controlados 
com várias avaliações, foi possível avaliar a e�-
cácia de diversas intervenções psicoterapêuticas 
dirigidas a adolescentes com comportamento 
suicidário. Na análise particular dos estudos 
selecionados veri�cou-se alguma homogenei-
dade no desenho dos estudos, mas uma grande 
heterogeneidade relativamente aos objetivos 
formulados, às variáveis estudadas, ao tipo 
de intervenção psicoterapêutica e ao tipo de 
amostra.
A amostra dos estudos incluídos integra ado-
lescentes dos 10 aos 19 anos de idade, tendo-se 
veri�cado uma tendência para o estudo dos ado-
lescentes dos 12 aos 18 anos. Na generalidade 
os estudos avaliaram a eficácia das intervenções 
psicoterapêuticas dirigidas a adolescentes com 
comportamento suicidário, antes e após a in-
tervenção e em alguns estudos, 3, 6 e/ou 12 
meses após a intervenção. Maioritariamente as 
intervenções psicoterapêuticas foram avaliadas 
em comparação com o tratamento habitual e 
utilizaram como método de avaliação os ques-
tionários aplicados em diferentes momentos.
Quanto ao tipo de intervenções psicoterapêuti-
cas implementadas foram maioritariamente do 
tipo cognitivo comportamental com psicoedu-
cação (diferindo entre si no tipo e metodologia 
das sessões, temas abordados e pessoas envol-
vidas) mas também terapia familiar, terapia 
de grupo, intervenções breves, intervenções 
de continuidade de cuidados, terapia dialético 
comportamental e psicoterapia baseada em 
mentalização.
No que concerne aos resultados obtidos pela 
implementação das intervenções psicoterapêuti-
cas, constatamos que em seis estudos analisados 
os resultados foram positivos, em três foram 
nulos e em dois foram mistos. Nos estudos que 
apresentaram resultados positivos houve uma 
melhoria relativamente às variáveis especí�cas 
do comportamento suicidário, sendo apenas 
estes os resultados que passamos a sintetizar: no 
estudo 1 (E1) realizado por Ali Alavi, Shari�, 
Ghanizadeh, e Dehbozorgi (2013) foi concluí-
do que o programa de terapia cognitivo-com-
portamental para a prevenção do suicídio, in-
cluindo intervenções psicoeducativas e módulos 
de treino de habilidades individuais e familiares, 
se revelou e�caz na redução da ideação suicida 
e desesperança nos adolescentes deprimidos 

com tentativas anteriores de suicídio. Também 
Asarnow, Berk, Hughes, e Anderson (2015) 
ao implementarem o programa Safety (E3), 
concluíram a e�cácia do programa, constatando 
melhorias estatisticamente signi�cativas nas me-
didas de comportamento suicida, desesperança, 
ideação suicida, depressão de adolescentes e pais 
e apoio social dos adolescentes. Na investigação 
desenvolvida por Esposito-Smythers, Spirito, 
Kahler, Hunt, e Monti (2011), concluiu-se 
que os adolescentes alvo do programa apre-
sentaram menos comprometimento global, 
menos tentativas de suicídio, menos episódios 
de cuidados hospitalares psiquiátricos, menos 
idas aos serviços de urgência e prisões, com 
diferenças estatisticamente signi�cativas (E4). 
Resultados positivos foram ainda encontra-
dos no programa de intervenção comunitária 
desenvolvido e implementado por Hvid et al. 
(2011) que permitiu concluir que existiram 
menos comportamentos suicidas no grupo de 
intervenção em comparação com o grupo de 
controlo. Estas diferenças foram estatisticamen-
te signi�cativas, sendo este programa imple-
mentado por uma equipa constituída por um 
psiquiatra e duas enfermeiras especialistas em 
enfermagem de saúde mental e psiquiatria (E7). 
Também Mehlum et al. (2014) concluíram que 
a terapia dialético comportamental foi mais 
e�caz perante o cuidado habitual, reforçado 
na redução da automutilação, ideação suicida 
e sintomas depressivos (E9). O último estudo 
que apresentou resultados positivos foi o estudo 
10 (E10) desenvolvido por Rossouw e Fonagy 
(2012) onde se concluiu que a terapia baseada 
em mentalização foi mais e�caz do que o tra-
tamento habitual na redução de auto-agressão 
e depressão.
Os estudos com resultados mistos não encon-
traram diferenças signi�cativas nas variáveis 
relativas ao comportamento suicidário, mas 
encontraram diferenças signi�cativas a favor 
do grupo de intervenção, noutras dimensões 
psicológicas. Um destes estudos, desenvolvido 
por Hazell et al. (2009), mostrou que a terapia 
de grupo apresenta melhores resultados que os 
cuidados habituais na prevenção da recorrência 
de comportamento autolesivo em adolescentes 
com pelo menos dois episódios autolesivos 
anteriores (E6). Constatou que apesar de uma 
maior tendência de melhoria ao longo do tempo 
nos índices de sintomas globais entre o grupo 
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experimental em comparação com o grupo de 
controlo, não se veri�ca diferença estatistica-
mente signi�cativa na proporção de repetição 
do comportamento autolesivo após 6 meses e 
no intervalo de 6 a 12 meses. Relativamente 
à proporção de adolescentes que utilizaram a 
sobredosagem/overdose pelo menos uma vez 
ou mais que uma vez não se veri�caram dife-
renças entre o grupo de tratamento e o grupo 
de controlo relativamente ao tempo para a pri-
meira repetição de comportamento suicidário. 
Também King, Gipson, Horwitz, e Opperman 
(2015) ao examinarem a viabilidade e a e�cá-
cia a curto prazo das opções de mudança para 
adolescentes, através de uma intervenção breve 
implementada no serviço de urgência, concluí-
ram que apesar dos adolescentes alvo da inter-
venção apresentarem reduções nos sintomas 
depressivos estatisticamente signi�cativas em 
relação aos adolescentes do grupo de tratamento 
habitual, a intervenção breve não teve impacto 
signi�cativo na ideação suicida e na utilização 
dos serviços de saúde mental após o episódio 
no serviço de urgência (E8).
Os estudos que foram considerados nulos apre-
sentaram resultados em que não melhoraram 
variáveis especí�cas do comportamento sui-
cidário, nem outras em análise e incluímos 
neste grupo dois estudos. O estudo realizado 
por Asarnow et al. (2011) em que concluíram 
que a intervenção familiar não conduziu a re-
duções signi�cativas nas tentativas de suicídio, 
ideação suicida, depressão, outros problemas 
de saúde mental/funcionamento, depressão dos 
pais e funcionamento da família (E2). Também, 
Green et al. (2011) concluíram que apesar das 
melhorias globais, não foram observadas vanta-
gens adicionais do programa de terapia de grupo 
sobre os cuidados de rotina habituais (E5).
Os resultados obtidos contrariam os resultados 
da revisão sistemática da literatura publicada 
por Gonzales e Bergstrom (2013) uma vez que 
em todas as intervenções psicoterapêuticas estu-
dadas foram encontrados resultados compará-
veis aos obtidos com os tratamentos habituais. 
As intervenções comuns, incluindo técnicas de 
relaxamento, têm evidências extremamente 
limitadas, sugerindo que elas podem ser perce-
bidas como prejudiciais pelos clientes. Ougrin 
et al. (2015) na revisão sistemática da literatura 
em que analisou 19 ensaios clínicos randomiza-
dos, onde incluíram intervenções psicológicas 

e sociais e não intervenções farmacológicas, 
concluiu que a proporção de adolescentes auto-
lesionados durante o período de seguimento foi 
menor nos grupos de intervenção (28%) do que 
nos grupos de controlo (33%) e as intervenções 
psicoterapêuticas com os maiores tamanhos 
de efeito foram a terapia dialético comporta-
mental, terapia cognitivo comportamental e 
terapia baseada em mentalização. Para Hawton 
et al. (2015) há pouco suporte para a e�cácia 
da psicoterapia em grupo para adolescentes 
com múltiplos episódios de comportamento 
suicidário. E tal como o autor anterior, os re-
sultados para a terapia de mentalização e para 
a terapia dialético comportamental indicam 
que estas abordagens justi�cam uma avaliação 
mais aprofundada.
Veri�cou-se que existem limitações metodoló-
gicas que di�cultam o consenso relativamente 
à e�cácia das intervenções psicoterapêuticas na 
prevenção do suicídio em adolescentes, o que 
condiciona os esforços de implementação das 
melhores práticas clínicas. Torna-se fundamen-
tal a realização de ensaios clínicos controlados 
acerca dos efeitos deste tipo de intervenções e o 
desenvolvimento de novas intervenções psicote-
rapêuticas em colaboração com os adolescentes 
e os seus familiares, atendendo às suas repre-
sentações sociais do fenómeno, para assegurar 
que o modelo de intervenção implementado 
seja suscetível de satisfazer as suas necessidades 
e expectativas (CRESP, 2015).

Conclusão

Os dados epidemiológicos existentes compro-
vam a alta prevalência de comportamentos 
suicidários recorrentes entre adolescentes, não 
existindo evidências cientí�cas consensuais    que 
comprovem a efetividade das intervenções psi-
coterapêuticas. Desta forma, os objetivos desta 
revisão foram identi�car a evidência cientí�ca 
atual e disponível sobre as intervenções psi-
coterapêuticas dirigidas a adolescentes com 
comportamentos suicidários e conhecer a sua 
eficácia.
Identi�camos 1.847 artigos e foram incluídos 
nesta revisão integrativa da literatura 10 arti-
gos. Na generalidade, os estudos avaliaram a 
ideação suicida, a repetição, e o risco de com-
portamento suicidário, mas também a desespe-
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rança, os sintomas depressivos, o apoio social 
e a autoestima, avaliados em vários momentos 
consoante o desenho do estudo. Foi possível 
veri�car que estes estudos apresentam grande 
heterogeneidade nos objetivos, metodologia, 
tipo de intervenção psicoterapêutica e tipo de 
amostra.
Os estudos que apresentaram resultados po-
sitivos foram, na sua maioria, relativos a in-
tervenção unifamiliar, do tipo cognitivo com-
portamental, com psicoeducação e treino de 
habilidades individuais e familiares, intervenção 
comunitária, terapia dialético comportamental 
e terapia da mentalização ao nível da ideação 
suicida, depressão e repetição do comportamen-
to suicidário. Como limitações deste estudo 
foram consideradas a existência de estudos com 
grandes diferenças metodológicas que di�cul-
taram a comparabilidade e generalização de 
resultados, o critério de inclusão de idioma de 
escrita (apenas o inglês) e a utilização de pou-
cos termos relacionados com os participantes 
(apenas adolescent) o que pode ter contribuído 
para a perda de potenciais estudos. O período 
temporal selecionado, o �ltro de texto comple-
to, a não clari�cação das adaptações realizadas 
para as diferentes bases de dados consultadas 
e a não atualização da pesquisa à data atual 
também se apresentam como limitações. 
Os resultados encontrados permitem responder 
à questão de investigação e perceber que existem 
intervenções psicoterapêuticas com e�cácia na 
prevenção da repetição de comportamentos 
suicidários e apresentam resultados promissores 
na redução da ideação suicida, da depressão e 
da repetição do comportamento. Contudo, não 
é possível comparar os estudos incluídos, uma 
vez que não são homogéneos na amostra, nas 
medidas de comportamento suicidário nem 
nas intervenções implementadas.
Como implicações para a investigação, refor-
çamos a necessidade de promover mais investi-
gação sobre o tema em análise com validação e 
avaliação de intervenções psicoterapêuticas que 
demonstrem e�cácia na prevenção da repetição 
de comportamentos suicidários em adolescen-
tes, com metodologias semelhantes, por for-
ma a aumentar a capacidade de comparação e 
possibilidade de criação de recomendações das 
evidências clínicas. Quanto às implicações para 
a prática, podemos a�rmar que nesta faixa etária 
parece ser evidente que uma intervenção estru-

turada e sistémica apresenta resultados mais 
e�cazes sendo, por isso, uma prática a seguir. 
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RESUMO
INTRODUÇÃO: O suicídio é um fenómeno complexo, multifatorial e uma das principais causas de morte potencialmente evitáveis. Melho-
rar a compreensão deste fenómeno, pelo conhecimento das representações sociais do suicídio em adolescentes, contribuirá para a interven-
ção psicoterapêutica em enfermagem.
OBJETIVO: Mapear as representações sociais do suicídio em adolescentes.
MÉTODOS: Scoping review com base nos princípios preconizados pelo Joanna Briggs Institute. Efetuada pesquisa na plataforma Biblioteca 
do conhecimento online, no Repositório Cientí�co de Acesso Aberto de Portugal e no Banco de teses da Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior. Selecionados artigos em texto integral, publicados e não publicados, nos últimos 10 anos à data da pesquisa, 
em português, inglês e espanhol. Dois revisores independentes realizaram a análise de relevância dos artigos, extração e síntese dos dados. 
RESULTADOS: Selecionados quatro estudos em que as representações sociais do suicídio dos adolescentes apontam para o suicídio como 
um ato egoísta, cobarde, impulsivo, irre�etido e de fuga, mas também como um ato de desespero e fraqueza, e uma estratégia de resolução 
dos problemas.
CONCLUSÕES: As representações sociais do suicídio em adolescentes diferem entre estudos, veri�cando-se escassez de estudos internacio-
nais e a utilização de diferentes metodologias e diferentes instrumentos de avaliação não sendo por isso possível a comparação de resultados. 
Reforça-se a necessidade de promover investigação nesta área e contribuir para a adaptação de estratégias de prevenção do suicídio. 
PALAVRAS-CHAVE: Scoping review; Suicídio; Adolescente; Prevenção primária
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ABSTRACT
“�e social representations of suicide in adolescents: Scoping 
review”
BACKGROUND: Suicide is a complex and multifactorial phenomenon 
and one of the main potentially preventable causes of death. Improving 
the understanding of this phenomenon, through the knowledge of the 
social representations of suicide in adolescents, will contribute to the psy-
chotherapeutic intervention in nursing.
AIM: To map the social representations of suicide in adolescents.
METHODS: Scoping review based on principles advocated by Joanna 
Briggs Institute. A research was carried out on the Biblioteca do conheci-
mento online platform, in the Open Access Scienti�c Repository of Por-
tugal and in the �esis Bank of the Coordination for the Improvement 
of Higher Education Personnel. Selected full-text articles, published and 
unpublished, in the last 10 years at the time of the research, in Portuguese, 
English and Spanish. Two independent reviewers performed the analysis 
of article relevance, extraction and synthesis of the data.
RESULTS: Four studies were selected in which the social representations 
of adolescent suicide point to suicide as a sel�sh, cowardly, impulsive, 
thoughtless and �eeting act, but also as an act of despair and weakness 
and a problem-solving strategy.
CONCLUSIONS: �e social representations of suicide in adolescents dif-
fer between studies, with a shortage of international studies, and the use 
of di�erent methodologies and di�erent evaluation tools, so that results 
can not be compared. It reinforces the need to promote research in this 
area and to contribute to the adaptation of suicide prevention strategies.

KEYWORDS: Scoping review; Suicide; Adolescent; Primary 
prevention

RESUMEN
“Las representaciones sociales del suicidio en adolescentes: 
Scoping review”
INTRODUCCIÓN: El suicidio es un fenómeno complejo y multifacto-
rial y una de las principales causas de muerte potencialmente prevenibles. 
Mejorar la comprensión de este fenómeno, por el conocimiento de las 
representaciones sociales del suicidio en adolescentes, contribuirá a la in-
tervención psicoterapéutica en enfermería.
OBJETIVO: Mapear las representaciones sociales del suicidio en adoles-
centes.
METODOLOGÍA: Scoping review basado en los principios preconizados 
por el Joanna Briggs Institute. Investigación llevada a cabo en la plata-
forma Biblioteca de conocimiento online, los cientí�cos de libre acceso al 
repositorio de Portugal y Banco tesis de Coordinación de Mejora Personal 
de Nivel Superior. Artículos seleccionados en texto completo, publicados 
y no publicados, en los últimos 10 años en el momento de la encuesta, en 
portugués, inglés y español. Dos revisores independientes realizaron el 
análisis de relevancia de los artículos, la extracción y síntesis de los datos.
RESULTADOS: Seleccionados cuatro estudios en los que las representa-
ciones sociales del suicidio adolescente apuntan al suicidio como un acto 
egoísta, cobarde, impulsivo, irre�exivo y fugaz, pero también como un acto 
de desesperación y debilidad y una estrategia de resolución de problemas.
CONCLUSIONES: Las representaciones sociales del suicidio en ado-
lescentes di�eren entre estudios, veri�cándose escasez de estudios in-
ternacionales y la utilización de diferentes metodologías e diferentes 
instrumentos de evaluación no por lo que es posible la comparación de re-
sultados. Se refuerza la necesidad de promover investigación en este ám-
bito y contribuir a la adaptación de estrategias de prevención del suicidio.

DESCRIPTORES: Scoping review; Suicidio; Adolescente; Pre-
vención primaria
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INTRODUÇÃO

O suicídio é a segunda causa de morte nos adolescentes 
dos 15 aos 19 anos de idade sendo mesmo responsável 
por 85% das mortes nesta faixa etária, em todo o mun-
do (World Health Organization [WHO], 2014). E atu-
almente existem evidências relativas a um aumento do 
número de casos (World Health Organization, 2014). 
Estima-se ainda, que por cada suicídio consumado em 
adolescentes, ocorram entre 100 e 200 tentativas de 
suicídio (Bertolote & Fleischmann, 2009), o que nos 
alerta para a natureza repetitiva destes comportamen-
tos, tornando-os nos maiores preditores de comporta-
mentos futuros e de eventual morte por suicídio (Ou-
grin & Latif, 2011). Em congruência com esta premissa, 
as evidências disponíveis apontam para que nos nove 
anos após uma primeira tentativa de suicídio, 3 a 12% 
dos indivíduos terão morrido por suicídio (Owens, 
Horrocks, & House, 2002).
O suicídio consumado é de�nido como um ato suicida, 
levado a cabo pelo indivíduo com intenção de pôr termo 
à vida (Direção-Geral de Saúde [DGS], 2013) e nestes 
atos suicidas incluem-se também a tentativa de suicí-
dio, enquanto ato levado a cabo por um indivíduo e que 
visa a sua morte, mas que, por razões diversas, resulta 
frustrado (DGS, 2013). Já a ideação suicida é de�nida 
como os pensamentos e cognições sobre o acabar com 
a própria vida e os comportamentos autolesivos re-
portam-se aos comportamentos sem intencionalidade 
suicida, mas envolvendo atos autolesivos intencionais 
(DGS, 2013).  
Ainda em termos conceituais, os comportamentos sui-
cidários em adolescentes englobam os atos suicidas, já 
que sendo estes, mais que um comportamento autolesi-
vo, podem estar presentes desde o suicídio consumado 
até à ideação suicida, passando pelos graus intercalares 
da tentativa de suicídio e dos comportamentos autole-
sivos (Saraiva, 2010). Estas especi�cidades, nesta faixa 
etária, levantam inúmeras questões em termos de pre-
venção, tornando-se por isso fundamental aumentar 
a compreensão da perceção que os adolescentes têm 
do suicídio, estudando as representações sociais deste 
fenómeno.
Para tal, é fundamental considerar que as representações 
sociais, enquanto sistemas de interpretação dependem 
da pertença categorial do sujeito, dos seus contextos de 
vida e de interação, do seu lugar na estrutura social e 
evidenciam-se como uma forma de ler o real, dando 
sentido à vida dos grupos e organizando-os em torno 
de interesses comuns (Cabecinhas, 2009).

Permitem ainda regular a relação com os outros e ori-
entam o comportamento, intervindo em processos tão 
variados como a construção de identidade pessoal, o 
comportamento intra e intergrupal, as ações de resistên-
cia e de mudança social (Cabecinhas, 2009; Sampaio et 
al., 2000). Desta forma, os comportamentos adotados 
pelo indivíduo são resultantes do modo como este os 
representa socialmente, atribuindo-lhes um signi�cado 
pessoal com repercussões na sua vida. Assim, a inves-
tigação em representações sociais permite entender a 
forma como os indivíduos apreendem o mundo envol-
vente, num esforço para o compreender e assim ajudar 
a resolver os seus problemas, sejam eles de ordem emo-
cional, existencial, relacional, ou de qualquer outra or-
dem. 
Com maior conhecimento e compreensão das represen-
tações sociais do suicídio em adolescentes, poderemos 
contribuir para o desenvolvimento de programas de 
prevenção e intervenção psicoterapêutica mais congru-
entes, a implementar pelo enfermeiro especialista em 
enfermagem de saúde mental e psiquiátrica. Este tipo 
de programa insere-se no âmbito das competências es-
pecí�cas do enfermeiro especialista em enfermagem de 
saúde mental e psiquiátrica já que este presta cuidados 
psicoterapêuticos, sócio terapêuticos, psicossociais e 
psicoeducacionais, à pessoa ao longo do ciclo de vida, 
mobilizando o contexto e dinâmica individual, familiar 
de grupo ou comunitário, de forma a manter, melhorar 
e recuperar a saúde (Ordem dos Enfermeiros, 2018).

MÉTODOS

Foi efetuada uma scoping review que seguiu a metodo-
logia preconizada pelo Joanna Briggs Institute (2017) 
por ser uma abordagem projetada para sintetizar, de 
forma mais efetiva e rigorosa, a evidência cientí�ca e 
por ser o tipo de revisão que assume como principais 
objetivos: mapear as evidências existentes subjacentes a 
uma área de pesquisa, identi�car lacunas na evidência 
existente, constituir um exercício preliminar que justi-
�que e informe a realização de uma revisão sistemática 
da literatura (Peters et al., 2017).
Para estes autores, uma das particularidades desta 
metodologia é que a mesma não visa analisar a qualidade 
metodológica dos estudos incluídos, dado que o seu 
objetivo não é encontrar a melhor evidência cientí�ca, 
mas sim, mapear a evidência cientí�ca existente. Como 
a scoping review é exploratória, todos os resultados en-
contrados acerca do tema devem ser incluídos utilizan-
do a estratégia participants, concept e context (PCC).
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Nesse sentido, a presente revisão tem como critérios 
de inclusão: adolescentes com idade entre os 10 e os 19 
anos de idade; centrados no tema representações sociais 
do suicídio; em contexto clínico ou não clínico; em rela-
ção ao desenho dos estudos incluídos foram os estudos 
primários, tanto qualitativos e quantitativos.
Foram de�nidas as seguintes questões de pesquisa: 
“quais as representações sociais dos adolescentes acerca 
do suicídio?” e “quais as metodologias e instrumentos 
utilizados para conhecer as representações sociais dos 
adolescentes acerca do suicídio?”.

Estratégia de pesquisa 
A pesquisa decorreu de 28 a 31 de janeiro de 2019 e in-
cluiu estudos publicados e não publicados. Foi efetuada 
na plataforma Biblioteca do conhecimento online (B-
on), com acesso a múltiplas bases de dados: Medline, 
SciELO, CINAHL Complete, Cochrane Collection Plus, 
Nursing & Allied Health Collection: Expanded e Medic 
Latina; e, para a pesquisa de estudos não publicados, 
recorremos ao Repositório Cientí�co de Acesso Aberto 
de Portugal (RCAAP) e ao Banco de teses da Coorde-
nação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(CAPES).
Os descritores de pesquisa utilizados foram: “social rep-
resentation”, “interpretation”, “meaning”, “suicide”, “at-
tempted suicide”, “suicidal ideation”, “adolescent”, “teen-
ager”, “young” e “adolescence”.
Na B-on realizaram-se as seguintes conjugações bole-
anas: (SU Social representation) OR (SU interpretation) 
OR (SU meaning) AND (SU suicide) OR (SU attempted 
suicide) OR (SU suicidal ideation) AND (SU adoles-
cent) OR (SU teenager) OR (SU young) OR (SU ado-
lescence). No RCAAP e no Banco de teses da CAPES 
foram pesquisados os termos “social representation” e 
“suicide”, em título. Como limitadores foi considerado 
o período de publicação compreendido entre um de ja-
neiro de 2009 e 31 de dezembro de 2018 (últimos 10 
anos, à data da pesquisa), em português, inglês e espan-
hol e artigos em texto integral.
Foram analisadas todas as referências bibliográ�cas de 
todos os artigos e relatórios identi�cados, a �m de iden-
ti�car estudos adicionais de interesse para este estudo, 
tendo sido recuperados alguns resumos e artigos em 
texto integral, mas não se veri�cou a inclusão de qual-
quer outro artigo, por não cumprirem os critérios de in-
clusão de�nidos. A relevância dos artigos para a revisão 
foi analisada por dois revisores independentes, com 
base nas informações fornecidas no título e resumo.

Sempre que os revisores tiveram dúvidas sobre a rele-
vância de um estudo a partir do resumo, o artigo com-
pleto foi recuperado, assim como para todos os restan-
tes estudos que cumpriam os critérios de inclusão. 
Extração de dados
Os dados foram extraídos por dois revisores indepen-
dentes, usando um instrumento desenvolvido pelos 
investigadores, alinhado com o objetivo de�nido e a 
questão de revisão.

RESULTADOS 

Através desta estratégia de pesquisa foram encontradas 
608 referências, sendo 574 localizadas na plataforma 
B-on, 20 no RCAAP e 14 no Banco de teses da CAPES, 
potencialmente relevantes (Figura 1). Após exclusão 
dos duplicados e dos registos que não apresentavam 
texto integral restaram 525 registos. Destes, 59 foram 
alvo de leitura dos títulos, selecionando-se 24 registos 
para leitura dos resumos. Por �m, selecionamos 14 reg-
istos para avaliação da elegibilidade, tendo sido incluído 
nesta revisão quatro destes estudos por cumprirem os 
critérios de inclusão (Oliveira, 2009; Araújo, Vieira e 
Coutinho, 2010; Gonçalves, 2013; Cabral, 2015).

Tal como previsto numa scoping review os resultados 
são apresentados em tabela (Tabela 1), e em narrativa. 
De modo a enquadrar os resultados obtidos com as 
questões norteadoras desta revisão.

Figura 1 - Resultados e seleção dos artigos
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Os estudos incluídos encontram-se distribuídos entre 
2009 e 2015 (Araújo et al., 2010; Cabral, 2015; Gonçalves, 
2013; Oliveira, 2009). No que concerne à metodologia 
utilizada nos estudos incluídos, dois apresentam de-
senho quantitativo (Oliveira, 2009; Cabral, 2015), um 
desenho qualitativo (Gonçalves, 2013) e o outro estudo 
um desenho misto (Araújo et al., 2010). 
No que se refere aos instrumentos utilizados, Cabral 
(2015) recorreu a um instrumento aferido para adoles-
centes, o Questionário Suicídio Juvenil - Representações 
Sociais dos Adolescentes de Henriques, Rothes, Vila, e 
Oliveira (2008). Oliveira (2009) construiu um instru-
mento especí�co, mas com base no questionário ante-
riormente mencionado e Araújo et al. (2010) construiu 
um questionário com recurso ao teste de associação de 
palavras. Em comum, nestes três estudos foi solicitado 
aos participantes que, de forma espontânea, escreves-
sem as palavras ou expressões, relativas a pensamentos, 
sentimentos, objetos ou acontecimentos, suscitados por 
frases-estímulo ou indutores relativos ao suicídio. Nest-
es estudos foi utilizada a mesma técnica de análise dos 
dados: técnica de associação livre de palavras (Cabral, 
2015; Oliveira, 2009; Araújo et al., 2010). Por outro lado, 
o estudo desenvolvido por Gonçalves (2013) utilizou 
um guião de entrevista.
Os participantes dos estudos foram adolescentes com 
idades entre os 12 e os 19 anos de idade, seguindo os 
limites de�nidos pela WHO (2019). Em três estu-
dos, a amostra em estudo, encontrava-se em contexto 
não clínico, mais especi�camente em contexto escolar 
(Oliveira, 2009; Araújo et al., 2010; Cabral, 2015), sendo 
que apenas um estudo foi realizado com uma população 
clínica em contexto de serviço de urgência, após admis-
são por tentativa de suicídio, tal como identi�cado na 
Tabela 1.
Todos os estudos incluídos encontram-se publicados 
em língua portuguesa, dois realizados em Portugal 
(Oliveira, 2009; Cabral, 2015) e dois no Brasil (Araújo 
et al., 2010; Gonçalves, 2013).
Seguindo a ordem de apresentação na Tabela 1, consta-
ta-se que no estudo realizado por Cabral (2015), os re-
sultados relativos aos signi�cados atribuídos pelas ado-
lescentes do género feminino centram-se no escape dos 
problemas (expressão mais referida), seguida de acabar 
com a própria vida, egoísmo e ato de desespero.
Quanto aos signi�cados associados ao conceito de suicí-
dio atribuídos pelos adolescentes do género masculino, 
destacam-se, como expressões mais mencionadas, o es-
cape aos problemas, acabar com a própria vida, egoísmo 
e cobardia (Cabral, 2015).

Os adolescentes atribuem ao suicídio as causas: escape 
de problemas, bullying, problemas amorosos e fatores 
biológicos (Cabral, 2015). 
Relativamente ao estudo desenvolvido por Araújo et al. 
(2010), a representação do comportamento suicidário 
traduz-se num ato de desespero e de fraqueza diante 
dos problemas descrevendo-o de forma ambígua, pois 
ao mesmo tempo em que é visto como algo mau, tam-
bém é associado a uma sensação de alívio. Estas rep-
resentações apoiam-se nos fatores desencadeantes do 
ato, focalizados na ausência de amor, no estado de sofri-
mento psíquico e desesperança do ser suicida (Araújo, 
et al., 2010). Os autores salientam que ao atribuir uma 
condição de fraqueza ao indivíduo, os participantes 
podem estar sinalizando dois sentidos diferentes e pos-
síveis para o ser fraco: o primeiro como sinónimo de 
falta de força, de vigor, de solidez, de energia, provavel-
mente associado a um quadro depressivo, sendo uma 
manifestação predominantemente orgânica; e o segun-
do, signi�cando foi atribuído à covardia, falta de obsti-
nação, ou seja, o lado fraco do caráter de um ser, o que 
revela uma propensão a ceder a sugestões, imposições 
ou impressões e, nesse sentido, devendo ser encarada 
como manifestação psicológica (Araújo et al., 2010). 
Observa-se assim a existência de uma ambiguidade nas 
representações sociais do fenómeno suicídio, ao qual os 
adolescentes atribuíram valores positivos e negativos 
(Araújo et al., 2010). No estudo realizado por Oliveira 
(2009) entre os vários resultados salienta-se que, no 
que concerne aos signi�cados associados ao conceito 
de suicídio, os adolescentes destacam, como expressões 
mais mencionadas: matar-se a si próprio, vida infeliz e 
ato irre�etido. Como causas de suicídio os adolescentes 
indicam os problemas familiares, vida infeliz e prob-
lemas escolares (Oliveira, 2009). Por seu lado, o estu-
do desenvolvido por Gonçalves (2013) numa amostra 
clínica, incluiu adolescentes admitidos num serviço 
de urgência hospitalar por tentativa de suicídio. O sig-
ni�cado atribuído ao suicídio por estes adolescentes foi 
evidenciado como um ato impulsivo, sendo in�uen-
ciado por inúmeros sentimentos negativos, associados a 
determinantes como drogas e desestruturação familiar. 
Para estes adolescentes os comportamentos suicidários 
foram precedidos de grandes sofrimentos associados 
a problemas mal resolvidos, representando a solução 
encontrada para fugir daquele sentimento de desesper-
ança que os permeavam, e o recurso usado para ameni-
zar a dor e a�ição, tendo a impulsividade con�gurado o 
principal sentimento que antecedeu ao comportamento 
suicidário (Gonçalves, 2013). 
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A ambiguidade na caraterização do comportamento surge aquando da perceção das implicações negativas do ato, pela 
constatação da ausência de mudanças nas suas vidas, e pela constatação do surgimento de atitudes hostis e exclusão 
do meio social por parte da sociedade em geral (Gonçalves, 2013). 

Estudo Tipo de Estudo*/ Instru-
mento**

Caraterísticas dos partici-
pantes

Resultados relativos às representações sociais dos 
adolescentes

Cabral, 2015 *Exploratório do tipo quanti-
tativo.
**Questionário Suicídio Juve-
nil - Representações Sociais 
dos Adolescentes (Henriques, 
Rothes, Vila, e Oliveira, 2008) 

82 Adolescentes do ensino 
secundário, com idades com-
preendidas entre 14 e 19 anos 
de idade.
População Não Clínica

Por género, nas adolescentes o escape dos prob-
lemas é a expressão mais referida, seguida de 
acabar com a própria vida, egoísmo e ato de deses-
pero. Já nos adolescentes destacam-se as expressões 
escape dos problemas, acabar com a própria vida, 
egoísmo e cobardia.
Como causas apontam o escape de problemas, 
o bullying, os problemas amorosos e os fatores 
biológicos.

Araújo et al., 2010 *Abordagem multimétodo de 
cunho qualitativo e quantita-
tivo.
**Questionário com Teste de 
Associação de Palavras.

90 Adolescentes do ensino 
médio, com idade entre os 14 
e 18 anos.
População Não Clínica.

Os comportamentos suicidários são representados 
como um ato de desespero e fraqueza, mas também 
ambiguamente como algo mau ou que traz alívio, 
ancorados nos fatores desencadeantes do ato e 
focalizados na ausência de amor, no estado de so-
frimento psíquico e na desesperança do ser suicida. 

Oliveira, 2009 *Exploratório do tipo quanti-
tativo.
**Questionário elaborado com 
base no Questionário
Suicídio Juvenil – Represen-
tações Sociais de Pro�ssion-
ais, de Rothes e Henriques 
(Rothes, 2006).

81 Adolescentes com idades 
entre os 12 e 15 anos (M= 
13.06, DP=0.11) a frequentar-
em o 7º, 8º e 9º ano em escola 
do Norte de Portugal.
População Não Clínica.

Para o signi�cado associado ao conceito de 
suicídio, destacam-se as expressões matar-se a si 
próprio, vida infeliz e ato irre�etido.
Como causas para o suicídio são indicados os 
problemas familiares, vida infeliz e problemas 
escolares.

Gonçalves, 2013 *Exploratório, descritivo do 
tipo qualitativo.
**Entrevistas semiestrutura-
das.

Dois adolescentes com idades 
entre os 14 e 19 anos de 
idade, admitidos num serviço 
de urgência por tentativa de 
suicídio e suas famílias.
População Clínica.

O suicídio é representado como ato impulsivo, 
sendo in�uenciado por inúmeros sentimentos 
negativos como a raiva e o desespero, associados 
a determinantes como drogas e desestruturação 
familiar.

DISCUSSÃO

O objetivo desta revisão foi analisar e mapear estudos que avaliassem as representações sociais do suicídio em ado-
lescentes. As explicações que encontramos para este achado prendem-se com a sensibilidade do tema em estudo, em 
populações de adolescentes, já que foram identi�cados inúmeros estudos que foram excluídos essencialmente por os 
participantes não cumprirem o critério de inclusão referente à idade (entre os 10 e os 19 anos de idade), existindo vári-
os artigos que se referem a adolescentes, mas que apresentam como limite de idade os 35 anos (Nikolay et al., 2014).
A metodologia usada é mencionada de forma explícita no desenho dos estudos de Araújo et al. (2010) e Gonçalves 
(2013), sendo que nos restantes dois estudos, realizados por Cabral (2015) e Oliveira (2009), o desenho foi identi�cado 
pelos autores desta scoping review. Constata-se que não existe consenso acerca das metodologias a privilegiar. Neste 
sentido, alguns autores defendem que a metodologia qualitativa é a mais adequada para fomentar a compreensão do 
fenómeno suicídio e clari�car o que liga as atitudes dos participantes em relação à saúde, caraterísticas individuais 
e ambiente, facilitadores e barreiras no cuidado (Lester, 2010). Por outro lado, existem autores que contrapõem esta 
ideia por considerarem que a investigação em representações sociais faz apelo a metodologias variadas e não existe 
nenhuma metodologia que, por si só, seja su�ciente para investigar estes complexos fenómenos (Cabecinhas, 2009). 
Ou seja, a investigação em representações sociais pode englobar uma pesquisa muito heterogénea e não prescritiva 
em termos de metodologia, sendo fundamental para o investigador centrar-se no processo de investigação e não em 
qualquer método especí�co (Oliveira e Amaral, 2007; Cabecinhas, 2009).

Tabela 1 - Tipo de estudos, caraterísticas dos participantes e principais resultados
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Torna-se fundamental optar por técnicas que facilitem a 
apreensão das dimensões representacionais (nomeada-
mente, por métodos de recolha de dados que facilitem 
as respostas dos sujeitos) e auxiliem na procura e análise 
do que distingue ou aproxima essas representações, en-
tre si, e em relação aos grupos sociais que constituem 
uma dada população (Cabecinhas, 2009), o que se veri-
�ca nos estudos selecionados e em que maioritariamente 
utilizaram a técnica de associação livre de palavras. 
A justi�cação para a de�nição do limite temporal, 
mesmo não se localizando grande número de estudos, 
reside no facto de as representações sociais, serem in-
�uenciadas pelos contextos sociais, culturais e edu-
cacionais assim como pelos desa�os e profundas mu-
danças ocorridas nestes âmbitos na última década, com 
esperado re�exo a nível individual, grupal, familiar e da 
sociedade em geral.
Evidencia-se a necessidade de investigação em popula-
ções clínicas que possibilitem comparação de resulta-
dos, assim como um melhor ajuste e adequação dos de-
scritores usados na pesquisa, como forma de localização 
de estudos em língua inglesa. Este último aspeto mere-
ceu grande re�exão e investimento, sem no entanto se 
conseguirem modi�car os resultados, provavelmente 
pelas di�culdades na adaptação cultural dos termos da 
pesquisa.
Os adolescentes incluídos nos estudos analisados de-
screvem o suicídio como um ato irre�etido desencadea-
do por problemas familiares, vida infeliz e problemas 
escolares (Oliveira, 2009), mas também como um ato 
de desespero e fraqueza face aos problemas (ausência de 
amor, sofrimento psíquico, desesperança) em que po-
dendo ser uma solução negativa pode, por outro lado, 
trazer alívio (Araújo et al., 2010). Corroborando com 
Oliveira (2009), os adolescentes incluídos no estudo de-
senvolvido por Gonçalves (2013) consideram o suicídio 
como um ato impulsivo e uma estratégia de fuga aos 
problemas, in�uenciado por sentimentos negativos as-
sociados ao consumo de drogas e à desestruturação fa-
miliar. Por outro lado, os adolescentes que participaram 
no estudo desenvolvido por Cabral (2015) representam 
o suicídio como um ato egoísta, cobarde e de desespero 
de acabar com a própria vida como estratégia de fuga 
aos problemas, dos quais destacam o bullying, os prob-
lemas amorosos e fatores biológicos.
Não obstante todos os estudos se referirem às represen-
tações sociais do suicídio em adolescentes, constatamos 
que os signi�cados atribuídos ao suicídio denunciam

algumas ambiguidades que podem ser explicadas pela 
complexidade do fenómeno associada às in�uências so-
ciais, culturais e educacionais que afetam as representa-
ções sociais dos adolescentes, mas também pela hetero-
geneidade das populações estudadas. Relativamente aos 
adolescentes que integram a população clínica torna-
se evidente a importância do papel da família face às 
grandes transformações vividas pela adolescência sendo 
caracterizada como apoio e âncora. As histórias de vida 
também são marcantes e maioritariamente carateriza-
das por separações e sofrimentos precoces, havendo 
ausência de diálogo, do acompanhamento e do estímulo 
dos pais, sendo a desestruturação familiar evidente nos 
discursos dos adolescentes e considerada um agente 
motivador para o comportamento suicidário. Por esse 
motivo, foi concluído neste estudo que a família exerce 
papel fundamental na prevenção do comportamento 
suicidário em adolescentes (Gonçalves, 2013).
Veri�ca-se que é unânime o facto de os adolescentes 
associarem uma crítica negativa ao suicídio, traduzida 
pelas expressões ato irre�etido, ato impulsivo, ato de 
fraqueza e desespero, estratégia de fuga, ato egoísta e 
cobarde (Oliveira, 2009; Araújo et al., 2010; Gonçalves, 
2013; Cabral, 2015). Da mesma forma que é consen-
sual a justi�cação do ato pela necessidade de fuga aos 
problemas intoleráveis, pelo desespero e sofrimento que 
causam. Os problemas familiares, escolares e amorosos, 
mas também a ausência de sentido da vida, o consumo 
de drogas e os fatores biológicos são apontados como 
as principais causas. Para Araújo et al. (2010) existem 
diferenças signi�cativas nas representações sociais do 
suicídio por adolescentes, com ou sem ideação suicida, 
sendo que os adolescentes que não evidenciam ideação 
suicida são os que demonstram maior rejeição ao com-
portamento suicidário e atribuição de caráter negativo; 
por sua vez, os adolescentes com ideação suicida indi-
cam maior familiaridade e aceitação do tema.

CONCLUSÕES

Realizamos uma scoping review com base nos princípios 
preconizados pelo Joanna Briggs Institute que nos per-
mitiu atingir os objetivos delineados. 
Constatamos a escassez de investigação desenvolvida 
sobre este tema e a escassez de estudos internacionais 
nos últimos anos, em particular com esta população. 
Assim como a utilização de diferentes metodologias e 
diferentes instrumentos de avaliação o que não permite 
a comparação alargada de resultados.
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As metodologias foram diversas, assim como os instru-
mentos de recolha de dados, mas veri�ca-se algum con-
senso na utilização da técnica de análise dos dados (téc-
nica de associação livre de palavras) e que se justi�ca 
por ser uma técnica facilitadora da apreensão das di-
mensões representacionais por facilitar as respostas dos 
sujeitos, sendo um aspeto importante a reter e replicar 
em estudos futuros. 
Quanto às limitações reportadas nos estudos incluídos 
e de modo a fornecer informações para estudos futuros, 
primários ou revisões sistemáticas, facilitando a com-
paração dos resultados, podemos acrescentar que es-
tão maioritariamente relacionadas com: o tamanho da 
amostra, a técnica de amostragem, a homogeneidade da 
amostra, o contexto escolar, assim como o prévio con-
hecimento dos adolescentes de que o principal objetivo 
do estudo era a recolha de representações sociais sobre 
o suicídio. A ausência de referência a limitações nos 
estudos publicados e o recurso a instrumentos previa-
mente validados também se nos a�gura determinante 
no reforço das evidências. 
Como limitações desta revisão destacamos o facto de 
se ter determinado como critérios de inclusão apenas 
artigos publicados em inglês, português e espanhol, já 
que artigos publicados noutros idiomas poderiam traz-
er dados relevantes para esta revisão. A selecção de es-
tudos apenas em português, realizados em Portugal e 
no Brasil, também se nos a�gura como uma limitação 
já que nos limita a análise de diferentes perspetivas so-
cioculturais, no entanto este aspeto não foi passível de 
modi�cação apesar dos inúmeros esforços e alterações 
nos descritores e estratégias de pesquisa.
Estas limitações re�etem-se no pequeno número de 
estudos, já que apesar do tema suicídio ser uma prob-
lemática muito estudada, tal não acontece no que se 
refere às representações sociais do suicídio em adoles-
centes dos 10 aos 19 anos e idade.

IMPLICAÇÕES PARA A PRÁTICA CLÍNICA

Quanto às implicações para a investigação, dada a im-
portância amplamente descrita sobre a necessidade de 
conhecer as representações sociais do suicídio em ado-
lescentes e, dessa forma, poder adaptar os programas de 
prevenção do suicídio.
Reforça-se a necessidade de promover mais investiga-
ção sobre este tema, com utilização de metodologias 
de cariz quantitativo e qualitativo, em populações não 
clínicas mas, essencialmente, em populações clínicas, 

de forma a aumentar os conhecimentos acerca da forma 
como estes adolescentes representam o fenómeno suicí-
dio, melhorando a compreensão do signi�cado atribuí-
do e possibilitando a adaptação de intervenções de en-
fermagem em todos os níveis de prevenção. Futuros 
estudos deverão identi�car de forma clara a metodolo-
gia selecionada, bem como as limitações dos mesmos e 
implicações para a prática clínica e investigação.
Por outro lado, dado que não é objetivo de uma scoping 
review avaliar a qualidade metodológica dos estudos 
incluídos, não são apresentadas recomendações para a 
prática. 
A título conclusivo, entendemos como positivos os con-
tributos deste trabalho já que consideramos que acres-
centam dados à compreensão das representações sociais 
do suicídio em adolescentes, diferenciando-se as popu-
lações clínicas das populações não clínicas o que contri-
buirá para a adaptação das estratégias de prevenção e de 
intervenção psicoterapêutica em enfermagem em todos 
os níveis de prevenção do suicídio.
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A B S T R A C T

Introduction: A better understanding of the meanings that adolescents associate with suicide, contributes to the
development of psychotherapeutic intervention programs to be implemented by nurse specialists in mental
health and psychiatric nursing. Therefore, adolescents need to characterize their adopted suicidal behaviors and
identify the personal characteristics that contribute to this same behavior.
Methodology: A descriptive, exploratory, and qualitative study was conducted with 33 adolescents with suicidal
behavior, hospitalized in a child psychiatry unit. Data were collected through a structured interview, and data
treatment used the content analysis technique.
Results: Suicidal behaviors are characterized according to causality, meaning, and intent. Causality is mostly
related to psychological factors (sadness, desperation, mental suffering, internal pain, emptiness, and rejection).
As to the meaning, suicidal behavior is understood as an escape but also as a personal choice, sometimes re-
garded as rational. In what concerns intent, the intent to die is the most frequently reported. The most-reported
personal characteristics which contributed to the suicidal behavior are feelings of exclusion, rejection, and
humiliation, and also introversion.
Conclusions: The results point to the need to reflect on the perceptions of adolescents with suicidal behavior. The
current intervention strategies should be adjusted especially through the identification of the signs associated
with mental distress in adolescents and the training of gatekeepers, contributing to productive and congruent
suicide prevention in this vulnerable group.

Introduction

Suicidal behavior in adolescents is a complex, multifaceted phe-
nomenon, and one of the leading potentially preventable causes of
death. It constitutes a relevant public health problem, recognized long
ago, though it has not always succeeded as a focus of political priority
(Direção-Geral de Saúde [DGS], 2013). Universal, selective, and ade-
quate strategies for suicide prevention are insufficient (Brás et al.,
2014). They should also be coherent and systematic. The nomenclature
currently advocated for suicidal behaviors comprises four concepts:
suicide ideation, self-harm behaviors, attempted suicide, and completed
suicide (DGS, 2013). They cover a continuum of development and in-
tensification of thoughts and behaviors (Krüger and Werlang, 2010).

From the epidemiological point of view, suicide is the second cause

of death in the age group of 15 to 19 years and the third cause of death
in the group of 15 to 34 years (World Health Organization [WHO],
2014). These data are consistent with the data obtained for Portugal
(Bridge et al., 2006). This phenomenon particularly stands out due to its
repetitive nature. 10% of individuals with suicidal behavior succeed in
killing themselves during the ten years after a suicide attempt (Wright-
Hughes et al., 2015), and only 10% to 20% of adolescents with suicidal
behavior receive some type of treatment following the behavior
(Mehlum et al., 2014). Thus, the period after the suicidal behavior is
crucial to the implementation of a standardized and validated psy-
chotherapeutic intervention for suicide prevention, developed in col-
laboration with the adolescents and their families to ensure that it can
meet their needs and expectations. In this sense, for the phenomenon of
suicidal behavior in adolescents could be better understood and
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prevention strategies can be adapted and adopted by the health services
to improve the quality of care after a suicidal behavior, aspects relating
to the lived experience need to be clarified.

Background

Adolescence is regarded as a crucial time for the development and
maintenance of social and emotional habits, essential for the person's
mental well-being, especially the development of problem-solving
strategies, interpersonal skills, and the learning of strategies for emo-
tion management. In this context, the promotion and subsequent per-
ception of supportive environments in the family, at school, and in the
community are also generally important (WHO, 2014). It can be in-
ferred that adolescents with suicidal behaviors failed in their process of
development, from the individual, family, and social perspectives. As a
consequence, they determined a negative view of themselves, which
emerged during childhood and broke out devastatingly in adolescence
(Sampaio et al., 2000). Aggressive, impulsive, and unstable behaviors
are used to deal with problems. Borges and Werlang (2006) argue that a
young person who thinks, threats, attempts, and completes suicide
tends to manifest difficulties in their adaptive mechanisms. Likewise,
Braga and Dell'Aglio (2013) reported that the high incidence of suicide
in adolescence is related to the young people's difficulty in dealing with
the social and psychological requirements imposed by the develop-
mental stage in which they find themselves.

Also, at this stage, suicidal behaviors are the most significant pre-
dictors of future behavior and eventual death by suicide (Ougrin and
Latif, 2011). It is estimated that, in the nine years after a suicide at-
tempt, 3 to 12% of these individuals have died by suicide (Owens et al.,
2002). Still, and despite the confirmed prevalence of suicidal behaviors
among adolescents and the severity of this public health problem, there
is still no consensual scientific evidence proving the effectiveness of
psychotherapeutic interventions for adolescents with suicidal behavior
that provide systematic guidance on the best way to prevent the re-
currence of such behavior.

It is widely accepted that social representations allow adjusting
people's relationships with each other and guiding this behavior, in-
tervening in different processes such as the creation of personal iden-
tity, the intra- and inter-group behavior, the acts of resistance and so-
cial change (Sampaio et al., 2000). Thus, the suicidal behaviors adopted
by individuals are the result of how they represent these processes so-
cially, giving them a private meaning that impacts the individual's life.

The particularities associated with adolescence raise many ques-
tions about prevention. It is, therefore, essential to further understand
the perception of adolescents about suicide and study together with this
population how they describe the adopted suicidal behaviors and which
personal characteristics they consider as facilitators of this behavior.
The objective is to comprehend better the meanings associated with
suicide, aiming to contribute to the development of prevention pro-
grams and psychotherapeutic interventions that nurse specialists in
mental health psychiatric nursing would implement within the scope of
their specific skills in psychotherapeutic, socio-therapeutic, psychoso-
cial, and psychoeducational care delivery to the person throughout the
life cycle. Consequently, the individual, family, group, or community
context and dynamics would be mobilized to maintain, improve, and
recover health (Ordem dos Enfermeiros, 2010).

In this regard, the following research questions were formulated:
What do adolescents with suicidal behavior, hospitalized in a child

psychiatric unit, characterize suicidal behavior? Which personal char-
acteristics do adolescents with suicidal behavior, hospitalized in a child
psychiatry unit, identify as influencing factors of this behavior?

Methodology

A qualitative, exploratory, and descriptive study was conducted.
The convenience sample consisted of 33 adolescents who met the

inclusion criteria: age between 10 and 19 years, with suicidal behavior,
having been hospitalized in child psychiatry service regardless of clin-
ical diagnosis and discharged from hospital, who agreed to participate
in the study and obtained permission from parents and/or legal tutors,
not refusing to participate or withdrawing from the study. 72.7% of
adolescents (n=24) were female, and 27.3% (n=9) were male, be-
tween 13 and 18 years old (M=15.91, SD=1.18). The majority at-
tended the ninth grade (24.2%; n=8), 12 (36.4%) attended the tenth,
and 7 (21.2%) attended the eleventh, respectively. 54.5% of adoles-
cents (n=18) were repeat students, 66.7% (n=22) resided in rural
areas, 42.42% (n=14) lived with their parents, and 42.42% (n=14)
lived with parents and siblings, even if the parents lived separately
(48.5%; n=16). The mean number of siblings was 1.36 (SD=1.14),
with a maximum of four siblings and a minimum of zero siblings. As
regards the suicidal behaviors adopted by adolescents participating in
the study, 93.9% (n=31) reported having attempted suicide, 87.9%
(n=29) reported having suicidal thoughts “many times,” 87.9%
(n= 29) reported thinking about death often, and only 48.5% (n=16)
sought help.

The data were collected by the first researcher in an inpatient ser-
vice or outpatient consultation office without having had any contact or
prior knowledge of the participants. Structured interviews were used to
collect sociodemographic data and information about the adolescents'
perceptions of the behavior adopted, taking into account the theoretical
saturation of data. The interviews were subsequently transcribed and
coded with a letter and a number. The topics addressed in the struc-
tured interview, in the form of a questionnaire, were related to the
characterization of suicidal behavior and the personal characteristics
that influence this behavior. The questions related to the protective
factors, the characterization of the family and expectations of family's
involvement, the most important aspects during hospitalization, the
expectations of nursing care follow-up, and the suggestions for im-
provement were analyzed in another article. This study was approved
by the Board of Directors and the Ethics Committee of the hospital in
which the study was conducted (opinion no. 0185/ESC) to comply with
the standards for ethics in research. A favorable medical opinion was
provided for the participation, and the consent of the adolescent, if
older than 14, and of his/her parents and/or tutors was obtained in
writing and signed. The anonymity of the participants and the con-
fidentiality of the data collected were ensured, as well as that they
could finish or interrupt the completion of the questionnaire if they so
wished. No interview was repeated, and the transcripts were not re-
turned to the participants so there was no feedback on results.

Data collection took place from May 2018 to May 2019 in the last
two days of hospitalization or at the first consultation with the assistant
physician, depending on the opinion of this clinician and always con-
sidering the sensitivity of the issue and the clinical stability of the
adolescent. The participation took, on average, 45min.

The treatment and analysis of the data obtained followed the
technical procedures of content analysis, as proposed by Bardin (2014).
Thus, in the first stage of analysis, the content of each subject was
studied to identify dimensions and categories. In the second stage of
analysis, the contents were grouped according to the common cate-
gories to be analyzed. A preliminary analysis of the data included
several fluctuating readings, with the aim of learning and organizing
essential aspects of the content, the general ideas and their general
meanings. The content analysis used an open procedure, without any
initial categorical grid. Categories and subcategories of codification
emerged and were defined afterward. Another researcher with expertise
in this area assisted in all stages of analysis and identification of cate-
gories and subcategories, ensuring the necessary exactitude for this
research. The research expert showed total concordance as to the
identified categories and subcategories..

R.M.P. Simões, et al.

Results

The results consist of the systematization of the statements obtained
and the analysis of their content, not to quantify the results but to in-
terpret the meanings implicit in the description of the participants,
aiming at understanding the phenomenon under study. The frequency
was recorded whenever the participant referred to the topic analyzed,
so the frequency does not correspond to the total number of partici-
pants. Thus, the results will be presented in a table to facilitate their
visualization and analysis, in descending order as regards frequency
and following the order in which the topics were discussed, especially
the characterization of suicidal behavior and the personal character-
istics that they consider having contributed to the suicidal behavior.

In what concerns the characterization of suicidal behavior adopted
and resulting from the analysis of the content of the statements of the
adolescents, three categories emerged: causality, meaning, and intent
(Table 1).

Causality

In this category, three subcategories emerged in descending order:
psychological factors, interpersonal factors, and the absence of meaning
of life. The subcategory “psychological factors” stands out as the most
reported cause of suicidal behavior, specifically depression, stress,
sadness, desperation, mental suffering, internal pain, emptiness, and
rejection. Furthermore, all reports referred to the causality of suicide of
an intrapersonal nature which is based on issues of personality dy-
namics, psychic and emotional life. The subcategory “interpersonal
factors” presents as causes of suicide the problems arising from the
relationship with parents, siblings, romantic partners, friends, teachers,
as well as conflicts, losses, and break-ups. Also, the subcategory “ab-
sence of meaning of life” considered statements that imply desperation
and a deep feeling of meaninglessness associated with a feeling of
emptiness.

Meaning

Five subcategories emerged in the category “meaning” and echo the

representations that the adolescents associate with the behavior
adopted, including escape, personal choice, impulsiveness, impact, and
fascination. In “escape,” all statements associated suicide with a way to
solve problems, like running away or disappearing. The second most
reported subcategory was related to suicide as a personal choice and
included the answers that describe suicidal behavior as an option,
choice, decision, or alternative to deal with problems perceived as
unsolvable, but also as a rational option. The third subcategory de-
scribed suicidal behavior as an impulsive action performed without
thinking and sometimes used as retaliation. Also, the subcategory
“impact” described the representations that adolescents have of the
outcomes resulting from the adopted behavior. Some statements re-
ported that the behavior is regarded as something reprehensible. The
subcategory “fascination” included statements that highlight the search
for new states described as ideal and satisfying, as a preferred alter-
native to the state in which they are. Nevertheless, some reported only
having a momentary fascination.

Intent

In this category, the following subcategories emerged: with intent to
die, without intent to die, and keeping death ideation. The subcategory
“with intent to die” has the most significant number of statements. The
subcategory “without intent to die” also considered many statements in
which the adolescents regard suicidal behavior as an attempt to seek
help. However, the subcategory “keeping death ideation” included
some statements which indicate hopelessness and keeping suicidal
ideation.

Personal characteristics which contributed to the behavior

In this topic, adolescents with suicidal behavior identified a set of
personal characteristics that they consider as having contributed to the
behavior adopted. As presented in Table 2, the feelings of exclusion,
rejection, and humiliation emerged in descending order of statements,
after introversion, impulsiveness, and absence of meaning of life.
Statements in a lesser amount included self-characterization as pro-
blematic/rebellious/provocative, dramatic, and having low self-esteem.

Table 1
Categories and subcategories emerging from the topic “characterization of suicidal behavior”.

Characterization of suicidal behavior

Category Subcategory Statements

Causality Psychological factors “(E1) a great emptiness… felt miserable”; “(E7) act of desperation and fear of failure”; “(E2 and E27) depression”; “(E22) not knowing
how to deal with feelings of rejection”.

Interpersonal factors “(E6) had two very troubled friendships and felt very lonely”; “(E7) teachers cast me aside”; “(E22) my parents beat me all the time”;
“(E25) I was bullied at school”.

Absence of meaning of life “(E6) Had no purposes in life and do not imagine myself having a future”; “(E11) did not feel well in this world as if I did not belong
here”; “(E29) not finding my path in life”

Meaning Escape “(E1) escape from a great emptiness”; “(E9) I just wanted to get away from my problems”; “(E14) I only thought about disappearing”;
“(E30) I always thought that disappearing would mitigate my sorrows”; “(E33) to depart to my world”

Personal choice “(E6, E8, and E14) the only option”; “(E13) a wrong choice but I cannot get it out of my head”; “(E27) always thought that it was the best
option”; “(E28) so natural an option like any other”; “(E21) a life option like any other”; “(E31) did not think of another solution”; “(E32)
only way”.

Impulsiveness “(E1) impulsive action, without thinking”; “(E9) did it without meaning to… it was impulsive”; “(E14) I thought about it at the time, but
I would not do it now”.

Impact “(E18) tough to deal with, especially to my family”; “(E26) others… parents, doctors, etc., find it very hard to understand”; “(E28) it was
a very difficult situation that I will never forget”; “(E17) a bad thing that I could not control”; “(E16) something serious that I hope will
not happen to other people”; “(E29) was not satisfied with the outcome because I was not able to kill myself”.

Fascination “(E10) I identified myself with that (self-cutting) … I succeeded and felt it was satisfying”; “(E14) when I was sad, I cut myself and felt
like I was in heaven”; “(E27) I always dreamt I would be able to do it”; “(E33) everything seemed perfect”.

Intent Intent to die “(E8) my purpose was to die”; “(E11) my intention was to have ended my life”; “(E12) I wanted to die”; “(E22) I always had suicidal
thoughts”

Without intent to die “(E1) the truth is that I did not want to die really”; “(E4) needed help and did not see any other alternative”; “(E10) like a call for help”;
“(E16) possibility to bring attention to me and survive”.

Keeping death ideation “(E12) I know that I will try again until I succeed”; “(E13) an option I am always thinking about”; “(E22) I know that everything they tell
me is right but I cannot abandon these thoughts”; “(E28) do not know if I would try it again someday, but I think about it”.
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prevention strategies can be adapted and adopted by the health services
to improve the quality of care after a suicidal behavior, aspects relating
to the lived experience need to be clarified.

Background

Adolescence is regarded as a crucial time for the development and
maintenance of social and emotional habits, essential for the person's
mental well-being, especially the development of problem-solving
strategies, interpersonal skills, and the learning of strategies for emo-
tion management. In this context, the promotion and subsequent per-
ception of supportive environments in the family, at school, and in the
community are also generally important (WHO, 2014). It can be in-
ferred that adolescents with suicidal behaviors failed in their process of
development, from the individual, family, and social perspectives. As a
consequence, they determined a negative view of themselves, which
emerged during childhood and broke out devastatingly in adolescence
(Sampaio et al., 2000). Aggressive, impulsive, and unstable behaviors
are used to deal with problems. Borges and Werlang (2006) argue that a
young person who thinks, threats, attempts, and completes suicide
tends to manifest difficulties in their adaptive mechanisms. Likewise,
Braga and Dell'Aglio (2013) reported that the high incidence of suicide
in adolescence is related to the young people's difficulty in dealing with
the social and psychological requirements imposed by the develop-
mental stage in which they find themselves.

Also, at this stage, suicidal behaviors are the most significant pre-
dictors of future behavior and eventual death by suicide (Ougrin and
Latif, 2011). It is estimated that, in the nine years after a suicide at-
tempt, 3 to 12% of these individuals have died by suicide (Owens et al.,
2002). Still, and despite the confirmed prevalence of suicidal behaviors
among adolescents and the severity of this public health problem, there
is still no consensual scientific evidence proving the effectiveness of
psychotherapeutic interventions for adolescents with suicidal behavior
that provide systematic guidance on the best way to prevent the re-
currence of such behavior.

It is widely accepted that social representations allow adjusting
people's relationships with each other and guiding this behavior, in-
tervening in different processes such as the creation of personal iden-
tity, the intra- and inter-group behavior, the acts of resistance and so-
cial change (Sampaio et al., 2000). Thus, the suicidal behaviors adopted
by individuals are the result of how they represent these processes so-
cially, giving them a private meaning that impacts the individual's life.

The particularities associated with adolescence raise many ques-
tions about prevention. It is, therefore, essential to further understand
the perception of adolescents about suicide and study together with this
population how they describe the adopted suicidal behaviors and which
personal characteristics they consider as facilitators of this behavior.
The objective is to comprehend better the meanings associated with
suicide, aiming to contribute to the development of prevention pro-
grams and psychotherapeutic interventions that nurse specialists in
mental health psychiatric nursing would implement within the scope of
their specific skills in psychotherapeutic, socio-therapeutic, psychoso-
cial, and psychoeducational care delivery to the person throughout the
life cycle. Consequently, the individual, family, group, or community
context and dynamics would be mobilized to maintain, improve, and
recover health (Ordem dos Enfermeiros, 2010).

In this regard, the following research questions were formulated:
What do adolescents with suicidal behavior, hospitalized in a child

psychiatric unit, characterize suicidal behavior? Which personal char-
acteristics do adolescents with suicidal behavior, hospitalized in a child
psychiatry unit, identify as influencing factors of this behavior?

Methodology

A qualitative, exploratory, and descriptive study was conducted.
The convenience sample consisted of 33 adolescents who met the

inclusion criteria: age between 10 and 19 years, with suicidal behavior,
having been hospitalized in child psychiatry service regardless of clin-
ical diagnosis and discharged from hospital, who agreed to participate
in the study and obtained permission from parents and/or legal tutors,
not refusing to participate or withdrawing from the study. 72.7% of
adolescents (n=24) were female, and 27.3% (n=9) were male, be-
tween 13 and 18 years old (M=15.91, SD=1.18). The majority at-
tended the ninth grade (24.2%; n=8), 12 (36.4%) attended the tenth,
and 7 (21.2%) attended the eleventh, respectively. 54.5% of adoles-
cents (n=18) were repeat students, 66.7% (n=22) resided in rural
areas, 42.42% (n=14) lived with their parents, and 42.42% (n=14)
lived with parents and siblings, even if the parents lived separately
(48.5%; n=16). The mean number of siblings was 1.36 (SD=1.14),
with a maximum of four siblings and a minimum of zero siblings. As
regards the suicidal behaviors adopted by adolescents participating in
the study, 93.9% (n=31) reported having attempted suicide, 87.9%
(n=29) reported having suicidal thoughts “many times,” 87.9%
(n= 29) reported thinking about death often, and only 48.5% (n=16)
sought help.

The data were collected by the first researcher in an inpatient ser-
vice or outpatient consultation office without having had any contact or
prior knowledge of the participants. Structured interviews were used to
collect sociodemographic data and information about the adolescents'
perceptions of the behavior adopted, taking into account the theoretical
saturation of data. The interviews were subsequently transcribed and
coded with a letter and a number. The topics addressed in the struc-
tured interview, in the form of a questionnaire, were related to the
characterization of suicidal behavior and the personal characteristics
that influence this behavior. The questions related to the protective
factors, the characterization of the family and expectations of family's
involvement, the most important aspects during hospitalization, the
expectations of nursing care follow-up, and the suggestions for im-
provement were analyzed in another article. This study was approved
by the Board of Directors and the Ethics Committee of the hospital in
which the study was conducted (opinion no. 0185/ESC) to comply with
the standards for ethics in research. A favorable medical opinion was
provided for the participation, and the consent of the adolescent, if
older than 14, and of his/her parents and/or tutors was obtained in
writing and signed. The anonymity of the participants and the con-
fidentiality of the data collected were ensured, as well as that they
could finish or interrupt the completion of the questionnaire if they so
wished. No interview was repeated, and the transcripts were not re-
turned to the participants so there was no feedback on results.

Data collection took place from May 2018 to May 2019 in the last
two days of hospitalization or at the first consultation with the assistant
physician, depending on the opinion of this clinician and always con-
sidering the sensitivity of the issue and the clinical stability of the
adolescent. The participation took, on average, 45min.

The treatment and analysis of the data obtained followed the
technical procedures of content analysis, as proposed by Bardin (2014).
Thus, in the first stage of analysis, the content of each subject was
studied to identify dimensions and categories. In the second stage of
analysis, the contents were grouped according to the common cate-
gories to be analyzed. A preliminary analysis of the data included
several fluctuating readings, with the aim of learning and organizing
essential aspects of the content, the general ideas and their general
meanings. The content analysis used an open procedure, without any
initial categorical grid. Categories and subcategories of codification
emerged and were defined afterward. Another researcher with expertise
in this area assisted in all stages of analysis and identification of cate-
gories and subcategories, ensuring the necessary exactitude for this
research. The research expert showed total concordance as to the
identified categories and subcategories..
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Results

The results consist of the systematization of the statements obtained
and the analysis of their content, not to quantify the results but to in-
terpret the meanings implicit in the description of the participants,
aiming at understanding the phenomenon under study. The frequency
was recorded whenever the participant referred to the topic analyzed,
so the frequency does not correspond to the total number of partici-
pants. Thus, the results will be presented in a table to facilitate their
visualization and analysis, in descending order as regards frequency
and following the order in which the topics were discussed, especially
the characterization of suicidal behavior and the personal character-
istics that they consider having contributed to the suicidal behavior.

In what concerns the characterization of suicidal behavior adopted
and resulting from the analysis of the content of the statements of the
adolescents, three categories emerged: causality, meaning, and intent
(Table 1).

Causality

In this category, three subcategories emerged in descending order:
psychological factors, interpersonal factors, and the absence of meaning
of life. The subcategory “psychological factors” stands out as the most
reported cause of suicidal behavior, specifically depression, stress,
sadness, desperation, mental suffering, internal pain, emptiness, and
rejection. Furthermore, all reports referred to the causality of suicide of
an intrapersonal nature which is based on issues of personality dy-
namics, psychic and emotional life. The subcategory “interpersonal
factors” presents as causes of suicide the problems arising from the
relationship with parents, siblings, romantic partners, friends, teachers,
as well as conflicts, losses, and break-ups. Also, the subcategory “ab-
sence of meaning of life” considered statements that imply desperation
and a deep feeling of meaninglessness associated with a feeling of
emptiness.

Meaning

Five subcategories emerged in the category “meaning” and echo the

representations that the adolescents associate with the behavior
adopted, including escape, personal choice, impulsiveness, impact, and
fascination. In “escape,” all statements associated suicide with a way to
solve problems, like running away or disappearing. The second most
reported subcategory was related to suicide as a personal choice and
included the answers that describe suicidal behavior as an option,
choice, decision, or alternative to deal with problems perceived as
unsolvable, but also as a rational option. The third subcategory de-
scribed suicidal behavior as an impulsive action performed without
thinking and sometimes used as retaliation. Also, the subcategory
“impact” described the representations that adolescents have of the
outcomes resulting from the adopted behavior. Some statements re-
ported that the behavior is regarded as something reprehensible. The
subcategory “fascination” included statements that highlight the search
for new states described as ideal and satisfying, as a preferred alter-
native to the state in which they are. Nevertheless, some reported only
having a momentary fascination.

Intent

In this category, the following subcategories emerged: with intent to
die, without intent to die, and keeping death ideation. The subcategory
“with intent to die” has the most significant number of statements. The
subcategory “without intent to die” also considered many statements in
which the adolescents regard suicidal behavior as an attempt to seek
help. However, the subcategory “keeping death ideation” included
some statements which indicate hopelessness and keeping suicidal
ideation.

Personal characteristics which contributed to the behavior

In this topic, adolescents with suicidal behavior identified a set of
personal characteristics that they consider as having contributed to the
behavior adopted. As presented in Table 2, the feelings of exclusion,
rejection, and humiliation emerged in descending order of statements,
after introversion, impulsiveness, and absence of meaning of life.
Statements in a lesser amount included self-characterization as pro-
blematic/rebellious/provocative, dramatic, and having low self-esteem.

Table 1
Categories and subcategories emerging from the topic “characterization of suicidal behavior”.

Characterization of suicidal behavior

Category Subcategory Statements

Causality Psychological factors “(E1) a great emptiness… felt miserable”; “(E7) act of desperation and fear of failure”; “(E2 and E27) depression”; “(E22) not knowing
how to deal with feelings of rejection”.

Interpersonal factors “(E6) had two very troubled friendships and felt very lonely”; “(E7) teachers cast me aside”; “(E22) my parents beat me all the time”;
“(E25) I was bullied at school”.

Absence of meaning of life “(E6) Had no purposes in life and do not imagine myself having a future”; “(E11) did not feel well in this world as if I did not belong
here”; “(E29) not finding my path in life”

Meaning Escape “(E1) escape from a great emptiness”; “(E9) I just wanted to get away from my problems”; “(E14) I only thought about disappearing”;
“(E30) I always thought that disappearing would mitigate my sorrows”; “(E33) to depart to my world”

Personal choice “(E6, E8, and E14) the only option”; “(E13) a wrong choice but I cannot get it out of my head”; “(E27) always thought that it was the best
option”; “(E28) so natural an option like any other”; “(E21) a life option like any other”; “(E31) did not think of another solution”; “(E32)
only way”.

Impulsiveness “(E1) impulsive action, without thinking”; “(E9) did it without meaning to… it was impulsive”; “(E14) I thought about it at the time, but
I would not do it now”.

Impact “(E18) tough to deal with, especially to my family”; “(E26) others… parents, doctors, etc., find it very hard to understand”; “(E28) it was
a very difficult situation that I will never forget”; “(E17) a bad thing that I could not control”; “(E16) something serious that I hope will
not happen to other people”; “(E29) was not satisfied with the outcome because I was not able to kill myself”.

Fascination “(E10) I identified myself with that (self-cutting) … I succeeded and felt it was satisfying”; “(E14) when I was sad, I cut myself and felt
like I was in heaven”; “(E27) I always dreamt I would be able to do it”; “(E33) everything seemed perfect”.

Intent Intent to die “(E8) my purpose was to die”; “(E11) my intention was to have ended my life”; “(E12) I wanted to die”; “(E22) I always had suicidal
thoughts”

Without intent to die “(E1) the truth is that I did not want to die really”; “(E4) needed help and did not see any other alternative”; “(E10) like a call for help”;
“(E16) possibility to bring attention to me and survive”.

Keeping death ideation “(E12) I know that I will try again until I succeed”; “(E13) an option I am always thinking about”; “(E22) I know that everything they tell
me is right but I cannot abandon these thoughts”; “(E28) do not know if I would try it again someday, but I think about it”.
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Discussion

The content analysis of the participants' responses to the ques-
tionnaire allows characterizing the suicidal behavior of adolescents
hospitalized in a child psychiatry unit and the personal characteristics
which contributed to this behavior. The characterization of suicidal
behavior by adolescents is reported in terms of causality, meaning, and
intent.

Causality

Psychological factors emerged as the most important cause and
justification for the behavior. These findings reinforce the idea that
adolescents with suicidal behavior have a higher general psycho-
pathology, which may be present in approximately 90% of adolescents
who commit suicide, the most common being mood disorders, sub-
stance abuse, affective disorders, behavioral disorders, depression and
anxiety disorders, and personality disorders, such as difficulties in sol-
ving problems and adopting appropriate coping strategies (WHO,
2014). This corroborates the results obtained by authors such as
Sampaio et al. (2000), Laye-Gindhu and Schonert-Reichl (2005),
Sampaio and Guerreiro (2014), Kokkevi et al. (2010), Hawton et al.
(2012). Another cause of suicidal behavior reported by the adolescents
were the interpersonal factors that included conflicts, losses, and break-
ups with “others” as factors directly associated with suicidal behavior.
Examples are the existence of conflicts in the adolescents' interpersonal
relationships (with the family and their peers) and school-related pro-
blems, corroborating the results obtained by Prinstein et al. (2000),
Ordaz et al. (2003), Cui et al. (2011), Beautrais et al. (2005), Sheftall
et al. (2013). Finally, the last category for the causality of suicidal be-
havior is the absence of meaning of life and refers to desperation, ne-
gative expectations about the future, and feeling of emptiness. These
results are consistent with those obtained by Klonsky et al. (2016),
Marco et al. (2015), and Mattingly (2010). Also, Dogra et al. (2011), in
their analysis of the reasons to live and the meaning of life, assumed
suicidal ideation negatively and hope among university students posi-
tively. For Muehlenkamp and Gutiérrez (2007), adolescents with sui-
cidal behavior showed fewer reasons to live than adolescents without
this behavior. These findings suggest that the meaning of life is valued
and guides the individual toward achieving meaningful objectives in

life, thus constituting a protective factor against suicidal behaviors.

Meaning

This category refers to the social representation associated with the
suicidal behavior adopted. It was found that the majority of adolescents
represent suicide as an act of escape, a personal choice, and an im-
pulsive action, yet they also characterize it in terms of impact and
fascination. These results are contradictory to evidence previously re-
ported, which in this study is explicitly justified by being associated
with a clinical population.

Concerning the representation of suicide as an act of escape and
considering the type of sample under study and its characterization of
suicidal behavior, these results are considered as being explicitly re-
ported relating to the individual experience lived and the results ob-
tained in terms of causality, which are also mentioned in other studies,
such as Araújo et al. (2010), Gonçalves (2013). However, with Cabral
(2015), these results had much less expression because suicide is mostly
represented by adolescents as a selfish, cowardly, and desperate action
to end their life. On the other hand, the results of this study contradict
in part the results obtained by Oliveira (2009) and Gonçalves (2013), in
which suicide is mostly considered an impulsive act and only later as a
strategy to escape problems. However, the adolescents included in the
study on social representations conducted by Oliveira (2009) describe
suicide as an act of desperation and weakness when facing problems
(lack of love, mental suffering, desperation). What may be a negative
solution can otherwise bring relief (Araújo et al., 2010). As to the
meaning as a personal choice, the results of this study mirror those
obtained by Maples et al. (2005), who argue that emotional instability
experienced after the suicidal behavior, associated with a fatalistic
mentality and predominant egocentrism, may exacerbate the severity of
events that could trigger, in adolescents, consideration of death, a final
alternative, as the solution to a temporary problem. There is ambiguity
in the statements that report a personal choice.

On the one hand, adolescents refer to it critically, as having been a
wrong choice which they realized they should not repeat. On the other
hand, others state that the suicidal behavior was “natural,” “an option
like any other,” or “an option, although people tell me it is wrong, I
cannot get it out of my head.” This second perspective points to the so-
called rational suicide, which, according to Ho (2014), means that

Table 2
Categories emerging from the topic “personal characteristics which contributed to the suicidal behavior”.

Personal characteristics that contributed to the behavior

Categories Statements

Feelings of exclusion, rejection, and
humiliation

“(E6) hurting due to past traumatic experiences, feeling insecure in relationships…”; “(E7 and E21) fear of hurting and
disappointing friends and family”; “(E10) being very humiliated at school… by students and teachers… by everyone”; “(E11)
parental absence, lack of a mother's love… and a break-up”; “(E9) not being like at school because I am foreign”; “(E12 and E16)
knowing that they think me worthless”; “(E3 and E15) had several unsolved problems… at school… having no friends and no
one who likes me… and no passionate love”; “(E19) always being mistreated at home, school, and everywhere”; “(E20 and E28)
feeling excluded and being afraid to fail”; “(E25) my mother's alcoholism always made her mistreat me”; “(E3, E15, and E29)
being bullied at school”.

Introversion “(E4) because I could not talk with anyone nor ask for help in some other way”; “(E8, E14, E17, and E21) being a very
introverted person”; “(E11) a lot of accumulated guilt that I could not share”; “(E8 and E26) I am a very private person and get
sad a lot about everything”; “(E28) not being able to talk about issues with anyone”; “(E32) difficulty in talking about my
problems and getting close to people”.

Impulsiveness “(E1, E6, E23, E25, and E30) I am quite impulsive… and overreact a lot”; “(E3) a very impulsive and anxious person”; “(E5) I am
rather explosive”.

Absence of meaning of life “(E13) believing that this is the only way”; “(E18) not seeing another alternative in my life”; “(E21) and not finding a path in my
life for the future”; “(E22) not having expectations in life”; “(E29) I still think it can be the only solution”; “(E31) no other
options in life”.

Problematic/Rebellious/Provocative nature “(E2, E9, E17, and E23) being troublesome”; “(E5) I always was very rebellious and troublesome, and the more people told me
that, the more I messed up”; “(E30) extreme stubbornness”; “(E27) stubbornness… and need to enforce my will one way or
another”.

Dramatic nature “(E2, E12, E22, and E29) being dramatic”; “(E5) I always look at things in a very dramatic way”.
Low self-esteem “(E7, E10, E20, E26, E30, and E33) low self-esteem”; “(E24) low self-esteem and self-worth”; “(E32) I came to believe in it and

in my head I was nobody”.
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suicide can be a carefully considered decision, often rationalized as a
reasonable response to prevent pain or suffering. The freedom of choice
is valued, as well as the right decision to die by suicide. Also, there is
the representation of suicide as an impulsive act, being commonly re-
ported in studies as Gonçalves (2013), Sampaio et al. (2000), and
Hawton et al. (2012). This is not the case so much in this study.
However, the suicidal behavior motivated by fascination and fantasy,
according to Laufer (2000), may be related to aggressive feelings to-
ward parents and friends. The statements of the adolescents in this
study report the association with self-harm behaviors. There are also
some reports relating to life beyond death.

Intent

Furthermore, as regards the characterization of suicidal behavior
adopted, the majority of the adolescents report suicidal intent and also
no suicidal intent but a cry for help and resolution, and also death
ideation, even if in a lesser amount. The presence of suicidal intent and
death ideation mirrors the remaining results obtained in terms of the
characterization of the sample and characterization of the behavior.
They are consistent with the results presented in the National Plan for
Suicide Prevention (DGS, 2013), in which 71.1% showed a higher in-
cidence of suicidal ideation, 51% attempted suicide, and 77.7% mani-
fested a willingness to die. These results are contrary to the more sig-
nificant part of studies conducted which do not show percentages of
suicidal ideation that high, possibly because they are carried out in the
community and this study considers a clinical population, whose data
are substantiated as they show the suffering of these adolescents. An-
other study (Jacobson et al., 2008) considered adolescents in psychia-
tric outpatient service, 17% of whom had attempted suicide. In this
sense, the percentages obtained in this study in terms of suicidal be-
haviors are overwhelming because 93.9% (n=31) of the participants
reported having attempted suicide, 87.9% (n=29) reported having
suicidal thoughts “many times,” and 87.9% (n= 29) reported thinking
about death often. These data are congruent with those obtained by
Sampaio et al. (2000) and Carvalho et al. (2017), who stated that
adolescents with a higher incidence of suicidal ideation manifested
more self-harm behavior, suicide attempt, willingness to die, depres-
sion, anxiety, and stress than young people with less suicidal ideation.

The characterization of the act without suicidal intent can be, lar-
gely, interpreted as a strategy used by adolescents to validate not only
their suffering but also the need for change at the individual and family
levels. These aspects corroborate the results obtained by Gouveia-
Pereira et al. (2014).

Death ideation obtained various statements that highlight mental
distress, suicidal ideation, desperation, absence of protective factors,
inability to receive help, and not being able to cope with the resurgence
of preexisting stressors, which indicates that there is still a long way to
go in terms of prevention of new behaviors.

According to these results, the adolescents participating in this re-
search stress the need for follow-up by health professionals. This re-
inforces the existing international guidelines, arguing that the inter-
ventions after a suicidal behavior are crucial in the prevention of new
behaviors. This moment should be an opportunity to get treatment and
support for the adolescent and family because, as the participants of
this study stated, only 48.5% (n=16) sought help before adopting the
behavior. Evidence shows that the follow-up of individuals after a
suicide attempt can reduce the probability of reattempt, especially if it
is combined with a structured treatment program (Carter et al., 2005;
Motto and Bostrom, 2001). Thus, interventions should be implemented
immediately after the suicidal behavior to reduce the risk of new be-
havior.

Personal characteristics which contributed to the behavior

The analysis of this topic emphasizes the experience of feelings of

exclusion, rejection, and humiliation, indicating mental suffering as the
leading cause reported by the adolescents and difficulty in managing
the suffering, which corroborates the results of Fritsch et al. (2000) and
Shafiee-Kandjani et al. (2014). Also, the adolescents with suicidal be-
havior identified introversion as a personal characteristic which con-
tributed to the adoption of suicidal behavior, mirroring the results
obtained by Roy (1998), Batty et al. (2018), Lee et al. (2019), and
Pompili et al. (2008). These authors stated that these results are be-
cause people with suicidal behavior present more difficulties in estab-
lishing and maintaining cohesive and extended social networks. The
third most mentioned category in terms of self-characterization and as
an influencing factor of this behavior was impulsiveness, corroborating
the results previously obtained (Auerbach et al., 2018; Brent et al.,
1994; Bridge et al., 2006; Evans et al., 2004). However, Simon et al.
(2001) and Auerbach et al. (2018) contradict the association of im-
pulsiveness with suicidal behavior.

The absence of meaning of life is also relevant to self-character-
ization, being mostly regarded as something intrapersonal related to the
inability to handle the psychological pain, problem-solving difficulties,
and incapacity to use internal and external resources.

Conclusion

Not all the categories identified in this study coincide with the
available evidence. In this sense, this research provides the following
contributions of analysis of the phenomenon studied:

• The adolescents identify psychological factors as the leading cause
of suicidal behavior;

• The behavior is mostly seen as an escape but also a personal choice.
In some cases, it points to rational suicide. The meaning as an im-
pulsive act, contrary to expectations, is not the most reported.

• A high manifestation of suicidal intent associated with the behavior
and death ideation, consistent with the results obtained in terms of
causality and meaning;

• The majority of the participants reported feelings of exclusion, re-
jection, and humiliation and introversion as personal characteristics
that may have contributed to the behavior.

In comparison with the results obtained, one contribution to clinical
practice is the reinforcement of specialized intervention for suicide
prevention immediately after hospital admission, with a structured and
systematic program, implemented by nurse specialists in mental health
and psychiatric nursing with training in suicide prevention. Considering
the results obtained in this study, it should provide psychological sup-
port, promotion of hope, problem-solving training, development of se-
curity plan, identification of reasons to live and life project, promotion
of family involvement with psychoeducational intervention, use of
available community resources, and assurance of care continuity.

The limitations of this study were the selection of a small-size
convenience sample, which makes it a non-representative sample.
Besides, it was composed mostly of female adolescents, which may have
conditioned the results obtained. The analysis of statements by other
spectators, such as parents and/or legal tutors or health professionals,
could allow studying the convergence or divergence of results.

Contributions for practice and research

The scarcity of studies in this area hinders a broader discussion, so it
is relevant to conduct further research on the topic under study for a
more effective and consistent psychotherapeutic nursing intervention
with this vulnerable group.

As regards contributions to clinical practice, one suggestion is more
focus on training in suicidology for all health professionals and espe-
cially gatekeepers and consultants, including preparation to better
identify risk factors and signs of intrapersonal mental suffering but also
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Discussion

The content analysis of the participants' responses to the ques-
tionnaire allows characterizing the suicidal behavior of adolescents
hospitalized in a child psychiatry unit and the personal characteristics
which contributed to this behavior. The characterization of suicidal
behavior by adolescents is reported in terms of causality, meaning, and
intent.

Causality

Psychological factors emerged as the most important cause and
justification for the behavior. These findings reinforce the idea that
adolescents with suicidal behavior have a higher general psycho-
pathology, which may be present in approximately 90% of adolescents
who commit suicide, the most common being mood disorders, sub-
stance abuse, affective disorders, behavioral disorders, depression and
anxiety disorders, and personality disorders, such as difficulties in sol-
ving problems and adopting appropriate coping strategies (WHO,
2014). This corroborates the results obtained by authors such as
Sampaio et al. (2000), Laye-Gindhu and Schonert-Reichl (2005),
Sampaio and Guerreiro (2014), Kokkevi et al. (2010), Hawton et al.
(2012). Another cause of suicidal behavior reported by the adolescents
were the interpersonal factors that included conflicts, losses, and break-
ups with “others” as factors directly associated with suicidal behavior.
Examples are the existence of conflicts in the adolescents' interpersonal
relationships (with the family and their peers) and school-related pro-
blems, corroborating the results obtained by Prinstein et al. (2000),
Ordaz et al. (2003), Cui et al. (2011), Beautrais et al. (2005), Sheftall
et al. (2013). Finally, the last category for the causality of suicidal be-
havior is the absence of meaning of life and refers to desperation, ne-
gative expectations about the future, and feeling of emptiness. These
results are consistent with those obtained by Klonsky et al. (2016),
Marco et al. (2015), and Mattingly (2010). Also, Dogra et al. (2011), in
their analysis of the reasons to live and the meaning of life, assumed
suicidal ideation negatively and hope among university students posi-
tively. For Muehlenkamp and Gutiérrez (2007), adolescents with sui-
cidal behavior showed fewer reasons to live than adolescents without
this behavior. These findings suggest that the meaning of life is valued
and guides the individual toward achieving meaningful objectives in

life, thus constituting a protective factor against suicidal behaviors.

Meaning

This category refers to the social representation associated with the
suicidal behavior adopted. It was found that the majority of adolescents
represent suicide as an act of escape, a personal choice, and an im-
pulsive action, yet they also characterize it in terms of impact and
fascination. These results are contradictory to evidence previously re-
ported, which in this study is explicitly justified by being associated
with a clinical population.

Concerning the representation of suicide as an act of escape and
considering the type of sample under study and its characterization of
suicidal behavior, these results are considered as being explicitly re-
ported relating to the individual experience lived and the results ob-
tained in terms of causality, which are also mentioned in other studies,
such as Araújo et al. (2010), Gonçalves (2013). However, with Cabral
(2015), these results had much less expression because suicide is mostly
represented by adolescents as a selfish, cowardly, and desperate action
to end their life. On the other hand, the results of this study contradict
in part the results obtained by Oliveira (2009) and Gonçalves (2013), in
which suicide is mostly considered an impulsive act and only later as a
strategy to escape problems. However, the adolescents included in the
study on social representations conducted by Oliveira (2009) describe
suicide as an act of desperation and weakness when facing problems
(lack of love, mental suffering, desperation). What may be a negative
solution can otherwise bring relief (Araújo et al., 2010). As to the
meaning as a personal choice, the results of this study mirror those
obtained by Maples et al. (2005), who argue that emotional instability
experienced after the suicidal behavior, associated with a fatalistic
mentality and predominant egocentrism, may exacerbate the severity of
events that could trigger, in adolescents, consideration of death, a final
alternative, as the solution to a temporary problem. There is ambiguity
in the statements that report a personal choice.

On the one hand, adolescents refer to it critically, as having been a
wrong choice which they realized they should not repeat. On the other
hand, others state that the suicidal behavior was “natural,” “an option
like any other,” or “an option, although people tell me it is wrong, I
cannot get it out of my head.” This second perspective points to the so-
called rational suicide, which, according to Ho (2014), means that

Table 2
Categories emerging from the topic “personal characteristics which contributed to the suicidal behavior”.

Personal characteristics that contributed to the behavior

Categories Statements

Feelings of exclusion, rejection, and
humiliation

“(E6) hurting due to past traumatic experiences, feeling insecure in relationships…”; “(E7 and E21) fear of hurting and
disappointing friends and family”; “(E10) being very humiliated at school… by students and teachers… by everyone”; “(E11)
parental absence, lack of a mother's love… and a break-up”; “(E9) not being like at school because I am foreign”; “(E12 and E16)
knowing that they think me worthless”; “(E3 and E15) had several unsolved problems… at school… having no friends and no
one who likes me… and no passionate love”; “(E19) always being mistreated at home, school, and everywhere”; “(E20 and E28)
feeling excluded and being afraid to fail”; “(E25) my mother's alcoholism always made her mistreat me”; “(E3, E15, and E29)
being bullied at school”.

Introversion “(E4) because I could not talk with anyone nor ask for help in some other way”; “(E8, E14, E17, and E21) being a very
introverted person”; “(E11) a lot of accumulated guilt that I could not share”; “(E8 and E26) I am a very private person and get
sad a lot about everything”; “(E28) not being able to talk about issues with anyone”; “(E32) difficulty in talking about my
problems and getting close to people”.

Impulsiveness “(E1, E6, E23, E25, and E30) I am quite impulsive… and overreact a lot”; “(E3) a very impulsive and anxious person”; “(E5) I am
rather explosive”.

Absence of meaning of life “(E13) believing that this is the only way”; “(E18) not seeing another alternative in my life”; “(E21) and not finding a path in my
life for the future”; “(E22) not having expectations in life”; “(E29) I still think it can be the only solution”; “(E31) no other
options in life”.

Problematic/Rebellious/Provocative nature “(E2, E9, E17, and E23) being troublesome”; “(E5) I always was very rebellious and troublesome, and the more people told me
that, the more I messed up”; “(E30) extreme stubbornness”; “(E27) stubbornness… and need to enforce my will one way or
another”.

Dramatic nature “(E2, E12, E22, and E29) being dramatic”; “(E5) I always look at things in a very dramatic way”.
Low self-esteem “(E7, E10, E20, E26, E30, and E33) low self-esteem”; “(E24) low self-esteem and self-worth”; “(E32) I came to believe in it and

in my head I was nobody”.
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suicide can be a carefully considered decision, often rationalized as a
reasonable response to prevent pain or suffering. The freedom of choice
is valued, as well as the right decision to die by suicide. Also, there is
the representation of suicide as an impulsive act, being commonly re-
ported in studies as Gonçalves (2013), Sampaio et al. (2000), and
Hawton et al. (2012). This is not the case so much in this study.
However, the suicidal behavior motivated by fascination and fantasy,
according to Laufer (2000), may be related to aggressive feelings to-
ward parents and friends. The statements of the adolescents in this
study report the association with self-harm behaviors. There are also
some reports relating to life beyond death.

Intent

Furthermore, as regards the characterization of suicidal behavior
adopted, the majority of the adolescents report suicidal intent and also
no suicidal intent but a cry for help and resolution, and also death
ideation, even if in a lesser amount. The presence of suicidal intent and
death ideation mirrors the remaining results obtained in terms of the
characterization of the sample and characterization of the behavior.
They are consistent with the results presented in the National Plan for
Suicide Prevention (DGS, 2013), in which 71.1% showed a higher in-
cidence of suicidal ideation, 51% attempted suicide, and 77.7% mani-
fested a willingness to die. These results are contrary to the more sig-
nificant part of studies conducted which do not show percentages of
suicidal ideation that high, possibly because they are carried out in the
community and this study considers a clinical population, whose data
are substantiated as they show the suffering of these adolescents. An-
other study (Jacobson et al., 2008) considered adolescents in psychia-
tric outpatient service, 17% of whom had attempted suicide. In this
sense, the percentages obtained in this study in terms of suicidal be-
haviors are overwhelming because 93.9% (n=31) of the participants
reported having attempted suicide, 87.9% (n=29) reported having
suicidal thoughts “many times,” and 87.9% (n= 29) reported thinking
about death often. These data are congruent with those obtained by
Sampaio et al. (2000) and Carvalho et al. (2017), who stated that
adolescents with a higher incidence of suicidal ideation manifested
more self-harm behavior, suicide attempt, willingness to die, depres-
sion, anxiety, and stress than young people with less suicidal ideation.

The characterization of the act without suicidal intent can be, lar-
gely, interpreted as a strategy used by adolescents to validate not only
their suffering but also the need for change at the individual and family
levels. These aspects corroborate the results obtained by Gouveia-
Pereira et al. (2014).

Death ideation obtained various statements that highlight mental
distress, suicidal ideation, desperation, absence of protective factors,
inability to receive help, and not being able to cope with the resurgence
of preexisting stressors, which indicates that there is still a long way to
go in terms of prevention of new behaviors.

According to these results, the adolescents participating in this re-
search stress the need for follow-up by health professionals. This re-
inforces the existing international guidelines, arguing that the inter-
ventions after a suicidal behavior are crucial in the prevention of new
behaviors. This moment should be an opportunity to get treatment and
support for the adolescent and family because, as the participants of
this study stated, only 48.5% (n=16) sought help before adopting the
behavior. Evidence shows that the follow-up of individuals after a
suicide attempt can reduce the probability of reattempt, especially if it
is combined with a structured treatment program (Carter et al., 2005;
Motto and Bostrom, 2001). Thus, interventions should be implemented
immediately after the suicidal behavior to reduce the risk of new be-
havior.

Personal characteristics which contributed to the behavior

The analysis of this topic emphasizes the experience of feelings of

exclusion, rejection, and humiliation, indicating mental suffering as the
leading cause reported by the adolescents and difficulty in managing
the suffering, which corroborates the results of Fritsch et al. (2000) and
Shafiee-Kandjani et al. (2014). Also, the adolescents with suicidal be-
havior identified introversion as a personal characteristic which con-
tributed to the adoption of suicidal behavior, mirroring the results
obtained by Roy (1998), Batty et al. (2018), Lee et al. (2019), and
Pompili et al. (2008). These authors stated that these results are be-
cause people with suicidal behavior present more difficulties in estab-
lishing and maintaining cohesive and extended social networks. The
third most mentioned category in terms of self-characterization and as
an influencing factor of this behavior was impulsiveness, corroborating
the results previously obtained (Auerbach et al., 2018; Brent et al.,
1994; Bridge et al., 2006; Evans et al., 2004). However, Simon et al.
(2001) and Auerbach et al. (2018) contradict the association of im-
pulsiveness with suicidal behavior.

The absence of meaning of life is also relevant to self-character-
ization, being mostly regarded as something intrapersonal related to the
inability to handle the psychological pain, problem-solving difficulties,
and incapacity to use internal and external resources.

Conclusion

Not all the categories identified in this study coincide with the
available evidence. In this sense, this research provides the following
contributions of analysis of the phenomenon studied:

• The adolescents identify psychological factors as the leading cause
of suicidal behavior;

• The behavior is mostly seen as an escape but also a personal choice.
In some cases, it points to rational suicide. The meaning as an im-
pulsive act, contrary to expectations, is not the most reported.

• A high manifestation of suicidal intent associated with the behavior
and death ideation, consistent with the results obtained in terms of
causality and meaning;

• The majority of the participants reported feelings of exclusion, re-
jection, and humiliation and introversion as personal characteristics
that may have contributed to the behavior.

In comparison with the results obtained, one contribution to clinical
practice is the reinforcement of specialized intervention for suicide
prevention immediately after hospital admission, with a structured and
systematic program, implemented by nurse specialists in mental health
and psychiatric nursing with training in suicide prevention. Considering
the results obtained in this study, it should provide psychological sup-
port, promotion of hope, problem-solving training, development of se-
curity plan, identification of reasons to live and life project, promotion
of family involvement with psychoeducational intervention, use of
available community resources, and assurance of care continuity.

The limitations of this study were the selection of a small-size
convenience sample, which makes it a non-representative sample.
Besides, it was composed mostly of female adolescents, which may have
conditioned the results obtained. The analysis of statements by other
spectators, such as parents and/or legal tutors or health professionals,
could allow studying the convergence or divergence of results.

Contributions for practice and research

The scarcity of studies in this area hinders a broader discussion, so it
is relevant to conduct further research on the topic under study for a
more effective and consistent psychotherapeutic nursing intervention
with this vulnerable group.

As regards contributions to clinical practice, one suggestion is more
focus on training in suicidology for all health professionals and espe-
cially gatekeepers and consultants, including preparation to better
identify risk factors and signs of intrapersonal mental suffering but also
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personal characteristics that adolescents associate with higher adoption
of suicidal behaviors. Another suggestion is reinforcing programs for
suicide prevention immediately after hospital admission, using a
structured and systematic psychotherapeutic program that is consistent
with the opinion of these adolescents.
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personal characteristics that adolescents associate with higher adoption
of suicidal behaviors. Another suggestion is reinforcing programs for
suicide prevention immediately after hospital admission, using a
structured and systematic psychotherapeutic program that is consistent
with the opinion of these adolescents.
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1

As representações sociais da morte e do suicídio em adolescentes com comportamento 

suicidário: estudo quantitativo

Resumo 

Objetivo: Conhecer as representações sociais da morte e do suicídio em adolescentes com 

comportamentos suicidários e internamento em serviço de pedopsiquiatria. Método: Estudo 

exploratório descritivo de natureza quantitativa com 33 adolescentes. Os dados foram colhidos 

através do Questionário suicídio juvenil – representações sociais dos adolescentes. Os dados 

colhidos pela técnica de associação livre de palavras e a análise fatorial realizada com recurso 

ao software estatístico Stata® pela correlação tetracórica. Resultados: Os 33 adolescentes com 

comportamento suicidário, representam a morte como uma fuga aos problemas, o fim de tudo 

e uma não opção, acrescentando críticas a quem a procura. As causas atribuídas à morte são o 

suicídio, a doença mental e a falta de suporte. Já o suicídio é representado como alívio, uma 

opção e matar-se, tendo como causalidade a angústia, medo e vazio, mas também os problemas 

interpessoais e o bullying. Conclusão: As representações sociais dos adolescentes acerca da 

morte e do suicídio remetem para uma grande diversidade de significados e para uma 

causalidade multifatorial e complexa dos fenómenos. As estratégias de prevenção de 

comportamentos suicidários em adolescentes devem centrar-se nas estratégias de resolução de 

problemas, no enfrentamento do sofrimento mental e na literacia em saúde mental. 

Descritores em Português: Adolescentes; Morte; Prevenção secundária; Suicídio; Pesquisa.

Descriptors em Inglês: Adolescents; Death; Secondary prevention; Suicide; Research.

Descriptores em Espanhol: Adolescentes; Muerte; Prevención secundaria; Suicidio; 

Investigación.
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2

Introdução 

O suicídio é um fenómeno complexo e multideterminado, devendo ser entendido numa 

dimensão biopsicossocial de causas múltiplas, em que os aspetos psíquicos, sociais, culturais e 

biológicos interagem variavelmente(1). Encontra-se entre as principais causas de morte 

potencialmente evitáveis, mas a previsão de comportamento suicidário continua entre as tarefas 

de prevenção mais desafiadoras e condicionantes(2-3).

Assim, as estratégias de prevenção devem incluir a colaboração e integração de múltiplos 

setores sociais, como saúde, educação, trabalho, comunicação social e políticas públicas, já que 

apenas uma abordagem não é capaz de dar conta de um fenómeno tão complexo(1).

Em adolescentes dos 15 aos 19 anos, o suicídio é responsável por 85% das mortes, em todo o 

mundo(2). Nos Estados Unidos da América aumentaram em 92% o número de urgências 

hospitalares de 2007 a 2015 devido a comportamentos suicidários, apesar de não se verificar 

um aumento estatisticamente significativo no número total de episódios de urgência(4).

A natureza repetitiva do fenómeno, torna-o como maior preditor de comportamentos futuros e 

de eventual morte por suicídio(5). As estimativas do risco de repetição no primeiro ano, após 

comportamento suicidário variam entre 5 e 15% ao ano, sendo que nos 9 anos após uma 

tentativa de suicídio cerca de 3 a 12% dos indivíduos terão morrido por suicídio(6). Ainda assim, 

estudos anteriores, confirmaram que apenas 10% a 20% dos adolescentes com comportamentos 

suicidários receberam algum tipo de tratamento subsequente(7). Entre aqueles que são 

encaminhados para cuidados especializados, verificam-se frequentemente incompatibilidades 

e o abandono prematuro por causa do tipo de tratamento, das caraterísticas dos adolescentes, 

das suas famílias ou dos serviços clínicos(7).

Apesar dos dados epidemiológicos que atestam a gravidade deste problema de saúde pública, 

ainda não existem evidências científicas consensuais e abrangentes que comprovem a 

efetividade de intervenções psicoterapêuticas de prevenção da recorrência de comportamentos 
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suicidários em adolescentes. Daí, ser necessário promover investigação mais aprofundada, que 

forneça orientações sobre intervenções sistematizadas e adaptadas a diferentes grupos de 

adolescentes(8-10).

Desta forma é essencial melhorar a compreensão dos significados que os adolescentes com 

comportamento suicidário associam ao suicídio, e assim contribuir para o desenvolvimento de 

programas de prevenção e intervenção psicoterapêutica mais congruentes(10-11). Estes 

programas poderão ser implementados pelo enfermeiro especialista em enfermagem de saúde 

mental e psiquiátrica, já que se inserem no âmbito das suas competências específicas: prestar 

cuidados psicoterapêuticos, sócio terapêuticos, psicossociais e psicoeducacionais, à pessoa ao 

longo do ciclo de vida, mobilizando o contexto e dinâmica individual, familiar, de grupo ou 

comunitário, de forma a manter, melhorar e recuperar a saúde(12).

Na presente investigação, seguimos o conceito de representações sociais proposto por Serge 

Moscovici, que na década de sessenta, foi o precursor da teoria das representações sociais 

baseando este conceito numa abordagem psicológica social que articula pensamento e 

sentimento individual com interação e comunicação coletivas(13). Para Serge Moscovici por 

representações sociais entende-se um conjunto de valores, ideias ou práticas, elaborados 

socialmente, que permitem a partilha de uma realidade, regulam a relação do indivíduo com o 

mundo e orientam a sua conduta(1,13). Determinar as representações sociais acerca do suicídio é 

compreender as formas que os indivíduos usam para criar, transformar e interpretar a 

problemática veiculada à sua realidade(14).

Assim, o estudo das representações sociais poderá melhorar a compreensão do fenómeno 

suicídio, já que visa conhecer a forma como o mundo é representado pelos adolescentes e, como 

essa representação permite dar sentido aos acontecimentos(1,13). A teoria das representações 

sociais é abrangente e complexa, revelando grande elasticidade e vitalidade, sendo adequada às 

mais diversas populações, contextos e temáticas, com o objetivo de encontrar a verdade(1). A 
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sua investigação permitirá entender a forma como os indivíduos apreendem o mundo 

envolvente, num esforço para o compreender e resolver os seus problemas, sejam eles de ordem 

emocional, existencial, relacional, ou de qualquer outra ordem(11). 

As representações sociais orientam o comportamento, intervindo em processos tão variados 

como a construção de identidade pessoal, o comportamento intra e intergrupal, as ações de 

resistência e de mudança social(1,14).

A investigação tem encontrado algumas dimensões representacionais comuns, em especial em 

relação à morte e ao suicídio, e outras que as distinguem claramente, pelas ancoragens que 

suscitam, pelas suas objetivações e pelo sujeito para o qual, geralmente, nos remetem(15). Não 

existem representações individuais, idiossincráticas, casuais e desenraizadas das pertenças dos 

indivíduos, quando estamos perante um objeto social, pois as formas de pensar, sentir e agir 

não podem ser particularizadas(16). 

Mediante todas as premissas analisadas, delineamos como objetivo para este estudo, conhecer 

as representações sociais da morte e do suicídio em adolescentes com comportamentos 

suicidários e internamento em serviço de pedopsiquiatria.

Método 

Tipo de estudo

Estudo de cariz quantitativo, exploratório e descritivo.

Local e período

Unidade de internamento de pedopsiquiatria de Portugal, com recolha de dados de Maio de 

2018 a Maio de 2019, totalizando um ano. A recolha de dados demorou em média 45 minutos, 

estando presentes em gabinete hospitalar, o adolescente e o investigador. 

População, amostra e critérios de seleção

Envolveu a participação de 33 adolescentes com comportamento suicidário e internamento em 

um serviço de pedopsiquiatria. A amostra foi selecionada por conveniência. Todos os 
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adolescentes cumpriram os critérios de inclusão definidos: adolescentes com idades entre 10 e 

19 anos (à data do comportamento e da recolha de dados), com comportamento suicidário, com 

internamento em serviço de pedopsiquiatria independentemente do diagnóstico clínico, com 

alta clínica, que aceitaram participar no estudo, que autorizaram (em caso de mais de 14 anos) 

e obtiveram autorização dos pais e/ou representantes legais. 

Instrumento de recolha de dados

Para a recolha de dados foi utilizado o Questionário suicídio juvenil – representações sociais 

dos adolescentes, validado para a população portuguesa(17). Este questionário é de autorresposta 

e foi preenchido na presença do investigador. É constituído por quatro partes: 

A primeira parte é composta por questões fechadas relativas às variáveis sociodemográficas; 

Na segunda parte, é utilizada a técnica de associação livre para a recolha das representações 

sociais acerca de morte e de suicídio, sendo solicitada a resposta de forma espontânea, de 

pensamentos, emoções, sentimentos, ideias, imagens e símbolos, relativamente à morte e ao 

suicídio, em palavras ou pequenas frases, para cada um dos oito indutores propostos(17). Destes 

oito indutores, quatro são relativos a morte: “Na minha opinião, morte é...”, “Morte faz-me 

sentir...”, “Morte faz-me pensar...”, “Na minha opinião, as causas de morte são...” e quatro 

relativos ao suicídio “Na minha opinião, suicídio é...”, “Na minha opinião, o que leva os jovens 

a suicidarem-se é...”, “O que fazer, se um colega ou amigo, te dissesse que se quer suicidar...” 

e “Tipos de ajuda que os jovens podem procurar quando pensam em suicidar-se...”. 

Na terceira parte, de modo a conhecer a experiência que estes adolescentes têm com a morte e 

com o suicídio, foram incluídas questões que permitem averiguar a frequência com que os 

temas morte e suicídio são abordados pelos adolescentes, em que contextos e quais os 

interlocutores envolvidos. 

Por último, a quarta parte do questionário, é constituída por 38 itens de resposta fechada, numa 

escala tipo likert com cinco opções de resposta (discordo totalmente, discordo, nem concordo 
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nem discordo, concordo, concordo totalmente) Estas questões são formuladas de forma a 

explorar as opiniões relativas a programas de educação para a morte e de prevenção de suicídio, 

bem como a perceção de maior ou menor disponibilidade de pares e adultos para tal. 

Procedimentos de recolha de dados e aspetos éticos

Quanto aos procedimentos de recolha de dados e para dar cumprimento aos aspetos formais e 

éticos, este estudo foi aprovado pelo Conselho de Administração e Comissão de Ética do Centro 

Hospitalar onde decorreu (parecer Nº 0185/CES). A recolha de dados ocorreu nos dois últimos 

dias de internamento dos adolescentes, após alta clínica, ou na primeira consulta externa com 

o médico assistente. A participação destes adolescentes foi precedida de parecer médico 

favorável (tendo sempre em consideração a sensibilidade do tema e a estabilidade clínica do 

adolescente) e da obtenção do consentimento livre e esclarecido do adolescente (em caso de 

mais de 14 anos) e dos seus pais e/ou responsáveis legais, por escrito e assinado. A todos os 

participantes foram garantidos o anonimato e a confidencialidade dos dados recolhidos, assim 

como a garantia que poderiam interromper o preenchimento do questionário se assim o 

desejassem. Não se verificou qualquer desistência ou recusa.

Tratamento e análise de dados

Relativamente aos procedimentos de análise de dados, e no que concerne aos dados obtidos por 

meio da técnica de associação livre, depois de transcritas todas as expressões procedeu-se a 

uma redução de expressões próximas, sem efetuar qualquer análise de conteúdo, colocando 

todos os adjetivos e substantivos no masculino e no singular, assim como os verbos no modo 

infinitivo. Posteriormente, dado o enfoque nas representações sociais de morte e de suicídio, 

procedeu-se à identificação dos universos semânticos que as estruturam e os dados obtidos 

foram tratados através de análise estatística descritiva e inferencial e através de análise fatorial 

de matriz de correlação tetracórica.
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Pela análise fatorial nas expressões citadas com frequência igual ou superior a seis, para cada 

um dos indutores, colocaram-se em evidência os fatores que estruturam as representações 

sociais dos adolescentes com comportamento suicidário. A análise fatorial enquanto análise 

multidimensional apresenta um alcance eminentemente descritivo. 

Resultados

Participaram neste estudo 33 adolescentes com comportamento suicidário e internamento em 

um serviço de pedopsiquiatria. Maioritariamente são do género feminino 72,72% (n=24), com 

idades compreendidas entre os 13 e os 18 anos (M=15,91 e DP=1,18), frequentando 

maioritariamente o 9º, 10º, 11º ano com 24,24% (n=8), 36,36% (n=12) e 21,21% (n=7) 

respetivamente. Destes 54,54% (n=18) já repetiram um ano de escolaridade, 66,66% (n=22) 

residem em meio rural, 42,42% (n=14) vivem com os pais, ainda que os pais possam viver 

separados (48,48%; n=16). 

Caraterizando os participantes quanto a experiências de contacto com a morte e com o suicídio, 

verifica-se que 93,93% (n=31) dos adolescentes da amostra já́ passaram pela morte de alguém 

próximo, tendo a maioria referido familiares e 54,54% (n=18) afirmaram conhecer alguém que 

tentou suicidar-se ou que se suicidou. 

No que concerne aos comportamentos suicidários adotados pelos adolescentes participantes no 

estudo, 93,93% (n= 31) assumem terem realizado tentativa de suicídio, 87,87% (n= 29) 

assumem pensar na morte muitas vezes, sendo que apenas 48,48% (n=16) procuraram ajuda. 

Destes, 93,93% (n=31) já́ tiveram contacto com um psicólogo e 96,96% (n=32) com um 

psiquiatra. No momento em que os dados foram recolhidos, 90,90% (n=30) dos participantes 

assumem estarem medicados com psicofármacos. 

Representações sociais da morte e do suicídio

O teste de associação livre de palavras permitiu obter um total de 784 expressões aos oito 

indutores propostos, para um máximo de 117 expressões ao indutor seis (Na minha opinião, o 
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que leva os jovens a suicidarem-se é...) e um mínimo de 85 expressões ao indutor sete (O que 

fazer, se um colega ou amigo, te dissesse que se quer suicidar...). Na fase inicial da análise dos 

resultados, debruçamo-nos sobre estas expressões que, segundo os participantes, estruturam as 

representações sociais da morte e do suicídio e foram analisadas a partir da frequência de 

resposta (Tabelas 1 e 2). As percentagens foram calculadas tendo em consideração o total de 

respostas dadas pelos jovens, em cada indutor. No quadro 1 apresentam-se apenas as expressões 

com uma frequência mínima de seis ocorrências, respondentes a cada um dos estímulos 

apresentados e designados por E.

Representações sociais da morte 

No que concerne ao estímulo um, “Na minha opinião morte é...”, 17,17% (n=17) dos 

adolescentes com comportamento suicidário, refere que a morte é o fim de tudo, sendo para 

14,14% (n=14) natural e para 14,14% (n=14) uma fuga aos problemas irresolúveis e 

intoleráveis (Tabela 1). 

Em resposta ao estímulo dois, relativo aos sentimentos provocados pela morte, 16,27% (n=14) 

dos adolescentes assumiram sentir-se perturbados, 13,95% (n=12) sentir alívio e 13,95% (n=12) 

sentir tristeza (Tabela 1).

Relativamente ao estímulo três, respeitante aos pensamentos que o tema morte suscita, 15,95% 

(n=15) dos adolescentes com comportamento suicidário evidenciam pensamentos relacionados 

com o impacto da morte para si mas também para a família, 10,63% (n=10) enunciam 

pensamentos associados ao alívio (da dor e dos problemas), 8,51% (n=8) reportam-se a 

pensamentos relacionados com suicídio e em igual percentagem, 8,51% (n=8), pensam 

especificamente em métodos de suicídio (Tabela 1).

Quanto à causalidade associada à morte, e em resposta ao estímulo quatro, constata-se na tabela 

1 que, 25,22% (n=28) dos adolescentes associam à doença mental, 13,51% (n=15) ao suicídio 

e 12,61% (n=14) às doenças físicas. 
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Tabela 1 – Frequência e frequência relativas das expressões dos adolescentes com 
comportamento suicidário aos estímulos indutores da morte 

Estímulo Expressão Frequência 
(n)

Frequência 
relativa (%)

Fim de tudo 17 17,17
Natural 14 14,14
Fuga 14 14,14
Bom 11 11,11
Algo mau 9 9,09
Reencontro/recomeço 8  8,08

E1 - Na minha opinião, 
morte é (99 expressões)

Crítica/Não deve ser opcional 6 6,06
Perturbado 14 16,27
Alívio 12 13,95
Triste 12 13,95
Feliz 11 12,79
Medo 9 10,46

E2 - A morte faz-me 
sentir 
(86 expressões)

Paz 7 8,13
Impacto  15 15,95
Alívio/Solução 10 10,63
Suicídio 8 8,51
Métodos suicídio 8 8,51
Sofrimento 7 7,44
Tristeza 6 6,38

E3 - Morte faz-me pensar 
(94 expressões)

Questões míticas 6 6,38
Doença mental 28 25,22
Suicídio 15 13,51
Doenças físicas 14 12,61
Falta de suporte 9 8,10
Acidentes 9 8,10

E4 - Na minha opinião, as 
causas de morte nos 
jovens são (111 
expressões)

Personalidade (impulsividade, 7 6,30

Representações sociais do suicídio 

Quanto às representações sociais do suicídio e ao ter-se em consideração as seis palavras mais 

frequentes em resposta ao estímulo 5, é possível verificar que a representação social do suicídio 

reside, sobretudo, na ideia de fuga, palavra mencionada por cerca de 23,07% (n=21) dos 

adolescentes, já a ideia de suicídio como uma opção é mencionada por cerca de 9,89% (n=9) 

dos adolescentes, existindo igual percentagem (9,89%; n=9) a utilizar a expressão opção mas 

de forma crítica e como sendo uma opção negativa e a esquecer (Tabela 2).
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Em resposta ao estímulo seis, 22,22% (n= 26) dos adolescentes defendem que a causalidade do 

suicídio está associada à doença mental, para 12,82% (n=15) a causa reside nos problemas 

interpessoais e para 10,25% (n=12) na falta de apoio (Tabela 2).

Em resposta ao estímulo sete, relativo aos tipos de ajuda que os jovens podem procurar quando 

pensam em suicidar-se, 24,70% (n=21) dos adolescentes referem os profissionais de saúde, 

22,35% (n=19) referem a família e 20,20% (n=17) referem os amigos (Tabela 2).

No que concerne ao estímulo oito: o que fazer, se um colega ou amigo, te dissesse que se quer 

suicidar…, 27,72% (n=28) dos adolescentes com comportamento suicidário assumem 

disponibilidade para ajudar, 15,84% (n=16) pedir ajuda a adultos/pais e 9,90% (n=10) pedir 

ajuda médica, conforme expresso na tabela 2.

Tabela 2 – Frequência e frequência relativas das expressões dos adolescentes com 
comportamento suicidário aos estímulos indutores do suicídio

Estímulo Expressão Frequência 
(n)

Frequência 
relativa (%)

Fuga 21 23,07
Opção 9 9,89
Opção negativa/Não opção 9 9,89
Matar-se 8 8,79
Alívio 7 7,69

E5 - Na minha opinião, 
suicídio é (91 expressões)

Ato de coragem 6 6,59
Doença mental 26 22,22
Problemas interpessoais 15 12,82
Falta de apoio 12 10,25
Angústia/medo/vazio 10 8,54
Querer mesmo morrer 10 8,54
Bullying 8 6,83
Querer o fim do sofrimento 7 5,98

E6 - Na minha opinião o 
que leva os jovens a 
suicidarem-se é (117 
expressões)

Abusos 7 5,98
Profissional Saúde 21 24,70
Família 19 22,35
Amigos 17 20,00

E7 - Tipos de ajuda que os 
jovens podem procurar 
quando pensam em 
suicidar-se (85 expressões) Pessoa confiança 6 5,12

Ajudar 28 27,72
Pedir ajuda a adultos/pais 16 15,84
Pedir ajuda médica 10 9,90
Ajudar a entender problemas 9 8,91

E8 - O que fazer, se um 
colega ou amigo, te 
dissesse que se quer 
suicidar 
(101 expressões) Impedir 6 5,94

Page 10 of 24

https://mc04.manuscriptcentral.com/rlae-scielo

Revista Latino-Americana de Enfermagem

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60



90 91

For Review Only

11

De forma a simplificar os dados obtidos, foi realizada análise fatorial de uma matriz de 

correlações tetracóricas. Decorrente desta análise fatorial destacam-se quatro fatores, 

responsáveis por explicar 33,66% da variância dos resultados, e que estruturam as 

representações sociais de morte e de suicídio. Tendo em consideração os objetivos do estudo, 

optou-se por descrever apenas as análises relativas aos indutores das definições de morte e de 

suicídio e aos indutores relacionados com as causas de cada um deles (E1, E4, E5 e E6). 

Pela análise fatorial realizada, constata-se na tabela 3, que em reposta ao estímulo 1, referente 

à representação social de morte, o primeiro fator traduz a ideia de fuga – palavra que mais 

contribui para a sua explicação (46%), e opõe dois modos de entender a morte, por um lado 

como sendo algo bom e por outro como sendo algo natural. O segundo fator traduz o 

entendimento da morte de forma crítica e como sendo algo que não deve ser uma opção, sendo 

a correlação entre o item e o fator de 0,43, o que indica uma influência moderada na variação 

deste. O terceiro fator também nos sugere duas representações de morte, que ancoram na ideia 

de fim de tudo, que contribui com 45% de percentagem de variação do fator, e reencontro com 

entes queridos. Já o quarto fator traduz a morte como sendo algo mau e justifica com 39% de 

percentagem de variação do fator.

Em resposta ao estímulo 4, referente às causas atribuídas à morte, o primeiro fator enfatiza as 

doenças físicas como causa de morte, sendo este que mais contribui para a sua explicação. Por 

seu lado, o segundo fator opõe duas causas de morte, por um lado o suicídio que contribui com 

58% de percentagem de variação do fator e por outro os acidentes que contribuem com 38%. 

O terceiro fator traduz a doença mental e a falta de suporte como variáveis que contribuem para 

o significado do fator (Tabela 3). 

No que concerne à análise do estímulo 5, o primeiro fator sugere-nos uma representação social 

do suicídio traduzida na expressão matar-se que contribui em 44% de percentagem de variação 

do fator, conforme patente na tabela 3. Já o segundo fator coloca em oposição duas 
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representações de suicídio ancoradas na ideia de opção negativa ou uma não opção, 

contrariamente à ideia de ato de coragem. O terceiro fator traduz a representação de suicídio 

como uma opção (escolha, possibilidade), com uma correlação entre o item e o fator de 0,45. 

Por último, no quarto fator encontramos a expressão alívio que mais contribui para a sua 

explicação, seguindo-se a fuga.

Pela análise do estímulo 6, o primeiro fator apresenta-nos como causa para o suicídio a angústia, 

medo e vazio, com correlação entre o item e o fator de 0,61, seguindo-se os problemas 

interpessoais, o bullying, o querer mesmo morrer e os abusos. No segundo fator, a variável 

querer o fim do sofrimento é a causa preponderante, com correlação entre o item e o fator de 

0,34. Já no terceiro fator encontramos unicamente a doença mental como causa do suicídio, 

com uma ccorrelação de 0,31 na variação deste (Tabela 3).
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Tabela 3 – Cargas fatoriais e variações únicas das representações sociais e das causas de morte 
e suicídio pela análise fatorial de uma matriz de correlações tetracóricas
Estímulo Variável Fator 1 Fator 2 Fator 3 Fator 4 Sing.

Fim de tudo -0.32 -0.45 0.65
Natural -0.34 0.32 0.65
Fuga 0.46 0.75
Bom 0.42 0.30 0.66
Algo mau 0.36 -0.36 0.39 0.51
Reencontro/recomeço 0.32 -0.33 0.76

E1

Crítica/Não opção 0.43 0.38 0.56
Doença mental 0.45 0.38 -0.53 0.35
Suicídio -0.58 0.54
Doenças físicas 0.43 0.72
Falta de suporte 0.50 -0.53 0.40
Acidentes -0.38 0.82

E4

Personalidade -0.30 0.84
Fuga 0.35 0.82
Opção 0.45 0.70
Opção negativa/Não opção 0.41 0.33 0.66
Matar-se 0.44 0.75
Alívio 0.52 0.72

E5

Ato de coragem -0.32 0.81
Doença mental -0.31 0.87
Problemas interpessoais -0.55 0.69
Falta de apoio 0.93
Angústia/medo/vazio 0.61 0.55
Querer mesmo morrer 0.43 0.32 0.69
Bullying -0.49 0.75
Querer o fim do sofrimento 0.33 -0.34 0.77E6
Abusos -0.30 0.90

Contacto com os temas da morte e do suicídio 

Os resultados neste ponto, reportam-se aos dados recolhidos através das questões fechadas que 

constituem a terceira e quarta parte do instrumento de recolha de dados. Dada a sua extensão 

selecionamos apenas os itens considerados mais relevantes, de modo a abranger os diferentes 

contextos em que podem ser abordados estes temas (escola, pais e amigos), e a compreender a 

utilidade, interesse e necessidade relativos a esta abordagem. A análise destes itens foi realizada 

de uma forma descritiva, tendo em conta as frequências de resposta.

De modo a conhecer a experiência que estes adolescentes têm com a morte, constatou-se que 

para os adolescentes participantes, a maioria das pessoas não gosta de falar sobre morte 
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(84,84%; n=28%). No entanto este é um assunto levado a sério pelos adolescentes (60,60%; 

n=20). Os adultos não percebem que os adolescentes têm necessidade em falar sobre a morte 

(72,72%; n=24), os pais não falam sobre morte (72,72%; n=24), os professores não se sentem 

à vontade para falar sobre morte (69,69%; n=23), nem o tema é abordado de forma suficiente 

na escola (66,66%; n=22). Ainda assim, discordam que seja possível falar abertamente sobre 

morte com os amigos (57,57%; n=19).

No que concerne às questões relativas ao suicídio, os adolescentes participantes discordam que 

o suicídio juvenil é um tema que não deve ser falado (87,87%; n=29), discordam que não se 

deve falar sobre suicídio juvenil com os amigos (66,66%; n=22) e discordam que os pais estão 

dispostos a falar sobre suicídio (90,90%; n=30). Para estes adolescentes a discussão sobre o 

suicídio juvenil é importante (81,81%; n=27) e concordam que falar sobre o suicídio pode 

ajudar quem esteja a pensar suicidar-se (63,63%; n=21). Nas respostas às questões acerca da 

discussão sobre o tema suicídio com os professores 39,4% (n=13) discordam e 36,3% (n=12) 

concordam, que o devem fazer com estes. Na resposta à questão acerca da possibilidade do 

tema “suicídio juvenil” fazer parte do currículo escolar, a maioria dos adolescentes não 

discordam nem concordam (45,45%; n=15).

Por último, na quarta parte do questionário, os adolescentes participantes assumem que já 

sentiram necessidade de conversar sobre suicídio (93,93%; n=31), mas maioritariamente 

discordam que os pais estejam disponíveis para falar sobre suicídio (54,54%; n=18). Os 

adolescentes concordam que a discussão sobre suicídio pode ser interessante (84,84%; n=28) e 

que o tema da morte é um tema interessante para se tratar nas aulas (63,63%; n=21), embora 

mostrem ambiguidade nas questões relacionadas com a abordagem dos temas na escola 

(39,39% discordam e 36,36% concordam). Assim como nas questões relativas à possibilidade 

da sua participação em debates sobre a morte e o suicídio na escola, em que 45,45% (n=15) não 

participariam e 33,33% (n=11) participariam. 
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Discussão

Através das expressões obtidas pela técnica de associação livre de palavras, é possível 

identificar as principais crenças dos adolescentes com comportamento suicidário relativamente 

à morte e ao suicídio, sabendo-se que os conteúdos representacionais são modelados pela 

experiência de pelo menos um comportamento suicidário.

Encontrando-se uma grande dispersão nas palavras usadas pelos participantes (375 palavras 

distintas usadas pelos 33 sujeitos aos oito indutores), encontramos como número máximo 28 

participantes a usar o mesmo termo para o mesmo indutor que representa 84,84% dos sujeitos 

da amostra e definimos como número mínimo de análise as palavras que foram usadas por 6 

participantes o que corresponde a 18,18% dos elementos da amostra. 

Aquando da análise dos resultados parece existir uma perceção partilhada no que respeita à 

definição dos conceitos, que se organiza em torno de campos semânticos que estruturam a morte 

e o suicídio.

No que se refere à representação social da morte, os adolescentes com comportamento 

suicidário perspetivam-na como uma fuga aos problemas irresolúveis e intoleráveis, daí 

resultando o fim de tudo, mas entendendo a procura da morte com crítica já que deve ser uma 

não opção. Estes dados contrariam os resultados em que os adolescentes, concebem a morte 

como inevitável e associada a tristeza e mal-estar, objetivando-a através da referência a 

cemitério e aos rituais fúnebres, bem como a imagens utilizadas para personificar a morte(18). 

Num outro estudo a morte é perspetivada como o fim, o início de uma vida após a morte e 

associada a tristeza(19) e também em termos de causalidade interna (como doença, velhice), 

estado emocional negativo (frustração, tristeza), causalidade externa (acidentes, guerra), a 

consciência da deterioração física e o estado corporal negativo (reações somáticas como 

tremores, arrepios) (20).
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Quanto aos sentimentos associados à morte, os adolescentes com comportamento suicidário, 

assumem sentimentos perturbadores (medo, tristeza, angústia,…), mas também alívio, 

felicidade e paz. Em estudo anterior, os sentimentos perturbadores são corroborados e as 

expressões mais apontadas passaram por tristeza, medo e mal-estar(19). Em consonância, a morte 

desencadeia sentimentos como angústia, dor, solidão, saudade, revolta e desespero e tal como 

no estudo atual, maioritariamente os adolescentes levantam a hipótese da existência de uma 

vida além da morte(18).

No presente estudo, tornam-se evidentes os pensamentos relacionados com o impacto da morte 

para si e para os outros, assim como o alívio relacionado com a dor e os problemas irresolúveis 

e os pensamentos relacionados com suicídio e métodos de suicídio. Em consonância com estes 

resultados, os pensamentos associados à morte, são a perda de pessoas, o céu/inferno e a causa 

de morte(19).

Os adolescentes do presente estudo percecionam que a causalidade da morte está associada ao 

suicídio, à doença mental e à falta de suporte mas também às doenças físicas. Contrariamente, 

outros estudo identificam como causas de morte, são referidas expressões como drogas, 

problemas familiares e doença(19). Ainda que as principais causas de morte nos adolescentes 

sejam, por ordem decrescente, os acidentes de viação, a violência interpessoal e o suicídio(2). 

No que se refere à representação social do suicídio, este é maioritariamente perspetivado pelos 

adolescentes com comportamento suicidário como alívio, como uma alternativa solucionadora, 

como o ato de matar-se, como uma opção negativa ou não opção, um ato de fuga aos problemas 

que entendem como irresolúveis e aos sentimentos que assumem como insuportáveis, mas 

também como um ato de coragem. Existindo autores que defendem que os conteúdos 

representacionais parecem ser modelados pelo contacto prévio com o suicídio e no que diz 

respeito à influência da ideação suicida, presente em todos os adolescentes participantes, 

constata-se que os adolescentes que já pensaram em suicidar-se valorizam fatores de natureza 
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intrapessoal psicossocial e biológica, enquanto os que nunca pensaram nisso atribuem o 

suicídio a causas externas(21-22), o que corrobora os resultados obtidos. Desta forma, e de um 

modo geral, as ideias relacionadas com o suicídio por nós encontradas assemelham-se a alguns 

dos resultados anteriormente obtidos em que os adolescentes consideram o suicídio como uma 

estratégia de fuga aos problemas, incidindo na valorização significativa da sua experiência e 

nas suas funções intrapessoais e de auto-regulação do afeto(19,21-24). Os resultados obtidos, 

corroboram ainda, a representação do suicídio como um ato de desespero face aos problemas 

em que podendo ser uma solução negativa pode, por outro lado, trazer alívio(11). Ainda assim, 

os resultados obtidos contrariam a representação comum do suicídio como um ato impulsivo 

influenciado por inúmeros fatores de risco(11). Assim como a rejeição ao comportamento 

suicidário e a associação de crítica negativa, com expressões do tipo ato de fraqueza, desespero, 

egoísta e cobarde também não se verifica(11,21), em contraste com a confirmação que os 

adolescentes com ideação suicida assumem maior aceitação do tema, indicando provavelmente, 

uma maior familiaridade com os temas pesquisados, já que são vividos e sentidos por eles(11).

Os resultados obtidos demonstram ainda ambiguidades em relação à representação do suicídio 

como uma opção, corroborando resultados anteriores, em que para alguns é uma opção legítima 

e para outros uma opção proibida e vergonhosa e que não ocorre em boas famílias(23). 

As representações e ambiguidades encontradas podem ser explicadas pela complexidade do 

fenómeno associada às influências sociais, culturais e educacionais que afetam as 

representações sociais dos adolescentes. 

Quanto aos sentimentos suscitados pelo suicídio fortalece-se o mal-estar (desespero, tristeza, 

solidão, sofrimento), causas internas/externas do suicídio (problemas, doença, depressão), e 

aspetos simbólicos associados a este comportamento(21), provocando choque, sofrimento e 

tristeza(23). Estes sentimentos são predominantemente negativos, e as manifestações de 
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perturbação perante o fenómeno estão também associadas aos sentimentos de impotência e de 

revolta perante o comportamento suicidário. 

Para os adolescentes incluídos no estudo, a causalidade do suicídio está associada à angústia, 

medo e vazio, aos problemas interpessoais, ao bullying, ao querer mesmo morrer e à doença 

mental. Em consonância parcial, como causas de suicídio, são indicados: problemas familiares, 

vida infeliz e problemas escolares(19) ou problemas familiares, problemas amorosos, , 

problemas com drogas, solidão e a discriminação(11).

Os adolescentes com comportamento suicidário entendem que a ajuda a procurar passa 

maioritariamente por profissionais de saúde (psicólogo, psiquiatra e enfermeiro), família e 

amigos. Em consonância, os recursos apontados passam por psicólogo, amigos e pais(19). 

Podendo assumir-se que os adolescentes deste estudo, dão particular relevância às relações 

interpessoais e ao sentido de pertença, que pode funcionar como fator protetor.

Nas ações que entendem necessárias para lidar com um amigo que revele intenção de se suicidar 

adotam maioritariamente disponibilidade para ajudar, pedir ajuda a adultos/pais e pedir ajuda 

médica. Já os adolescentes incluídos em estudos anteriores, apontam como estratégia prioritária 

impedir o amigo, fazê-lo ponderar, compreender os motivos e ajudar(19).

No que concerne ao contacto com os temas da morte e do suicídio, o diálogo sobre ambos, 

parece ser relativamente escasso, apesar de grande parte dos adolescentes considerar que 

professores e amigos estão disponíveis para tal, mostrando ambiguidade em relação à posição 

dos pais. Ainda que a ausência de diálogo dos pais com os seus filhos, acerca da morte e do 

suicídio possa contribuir para a perpetuação de construções equivocadas acerca destas 

temáticas, o que reforça a importância da sua abordagem(21). 

Não obstante o estigma a que estão associados estes temas, os adolescentes são a favor da sua 

abordagem, nomeadamente em termos curriculares, sendo admitida a sua utilidade, 

importância, e o interesse que desencadeiam. Os adolescentes que falam abertamente sobre 
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morte com os pais referem sentir menos desconforto e sensações como arrepios e tremores 

aquando da abordagem ao tema da morte(20). Assim como adolescentes que recebem 

intervenção de educação para a morte apresentam diminuição significativa da alexitimia e das 

atitudes negativas em relação à morte, principalmente no medo e na evitação da morte, tornando 

a representação da morte menos traumática(25). Também em estudos anteriores a intervenção de 

educação para a morte realizada com alunos do ensino médio teve impacto na qualidade de vida 

ao promover uma visão positiva do futuro e produziu benefícios a nível pessoal, com uma 

melhoria na capacidade de compreender e comunicar as emoções verbalmente e a preservação 

do bem-estar psicológico e satisfação com a vida(26-27).

No que diz respeito às limitações do presente estudo apontamos a amostragem por conveniência 

já que não se poderão considerar os resultados representativos da população. O tamanho e a 

homogeneidade da amostra também se nos afiguram como limitações que poderão ser 

traduzidas numa menor riqueza das representações. A aplicação do instrumento de recolha de 

dados em meio hospitalar pode ter contribuído para a questão da desejabilidade social relativa 

às respostas dadas.

Como implicações para o avanço do conhecimento científico para a área de saúde e 

enfermagem, entendemos pertinente a realização de novo estudo com população não clínica e 

a comparação com os resultados obtidos, a utilização de outros instrumentos de recolha de 

dados validados para a população portuguesa e a recolha das representações de morte e de 

suicídio em separado, impossibilitando possíveis enviesamentos. Os resultados obtidos 

permitirão adaptar as estratégias de prevenção de suicídio centrando-as nas estratégias de 

resolução de problemas, no enfrentamento do sofrimento mental e na literacia em saúde mental, 

tendo como foco o adolescente e a família.
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Conclusão

Com o presente estudo, acedemos ao conhecimento das representações sociais que os 

adolescentes com comportamento suicidário associam à morte e ao suicídio, de forma, a 

contribuir para a melhor compreensão do fenómeno e para o desenvolvimento e adaptação dos 

programas de prevenção e intervenção psicoterapêutica.

Entre outras conclusões, ressalta que os adolescentes representam a morte como uma fuga aos 

problemas, o fim de tudo e uma não opção, com críticas a quem a procura.  Como causas para 

a morte defendem o suicídio, a doença mental e a falta de suporte. O suicídio é representado 

como um alívio, como uma opção e como matar-se, que tem como causalidade a angústia, medo 

e vazio, mas também os problemas interpessoais e o bullying.

A diversidade de fatores apontados centra-se numa perspetiva teórica de interpretação 

integrada, apontando para uma causalidade multifatorial e complexa do fenómeno. Os 

resultados das representações sociais da morte e do suicídio lançam pistas de particular 

relevância para o planeamento de estratégias formativas sobre estes temas reforçando-se a 

premissa que a formação é uma variável modeladora de diferenças nos conteúdos 

representacionais dos adolescentes acerca da morte e do suicídio. 
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Programa psicoterapêutico de prevenção do suicídio em adolescentes: estudo de 
Delphi 

 
Psychotherapeutic program to prevent suicide in adolescents: a Delphi study 

 
Programa psicoterapéutico para prevenir el suicidio en adolescentes: un estudio 

Delphi 
 
RESUMO 
Objetivo: sistematizar o conteúdo de um programa de intervenção psicoterapêutica de 
prevenção de suicídio em adolescentes com comportamento suicidário. Método: estudo 
de Delphi, com recurso a grupo de peritos, para validar o conteúdo do programa de 
intervenção psicoterapêutica proposto. Foram incuídos como peritos, enfermeiros 
especialistas em enfermagem de saúde mental e psiquiátrica, com título atribuído pela 
ordem dos enfermeiros e com experiência profissional, de pelo menos dois anos, com 
adolescentes com comportamento suicidário. O instrumento de recolha de dados, sob a 
forma de questionário, foi divulgado pela ordem dos enfermeiros. Aos peritos foi pedido 
que assinalassem a sua concordância com o conteúdo do programa através de uma 
escala tipo likert, em duas rondas. Resultados: o programa final, validado pelos peritos, 
tem a duração de 10 a 15 sessões, ajustadas consoante avaliação clínica e do contexto. 
A família participa na primeira e sétima sessão. A última sessão será de follow-up e a 
avaliação do programa é realizada no início, no final e na sessão de follow-up. 
Conclusão: o programa de intervenção psicoterapêutica de prevenção de suicídio em 
adolescentes com comportamento suicidário obteve concordância dos peritos em todas 
as sessões, procedimentos e aspectos gerais.  
Descritores: Adolescente; Suicídio; Intervenção na Crise; Prevenção Secundária. 
 
ABSTRACT 
Objective: to systematize the content of a psychotherapeutic intervention program to 
prevent suicide in adolescents with suicidal behavior. Method: Delphi study, using a 
group of experts, to validate the content of the proposed psychotherapeutic 
intervention program. Nurses specialized in mental health and psychiatric nursing, with 
a title attributed by the order of nurses and professional experience of at least two 
years, with adolescents with suicidal behavior were included as experts. The data 
collection instrument, in the form of a questionnaire, was released by the nurses' 
order. The experts were asked to indicate their agreement with the content of the 
program using a likert scale, in two rounds. Results: the final program, validated by 
the experts, lasts 10 to 15 sessions, adjusted according to clinical and contextual 
assessment. The family participates in the first and seventh session. The last session 
will be a follow-up and the program evaluation is carried out at the beginning, at the 
end and in the follow-up session. Conclusion: the suicide prevention psychotherapeutic 
intervention program for adolescents with suicidal behavior obtained agreement from 
the experts in all sessions, procedures and general aspects. 
Descriptors: Adolescent; Suicide; Crisis Intervention; Secondary Prevention. 
 
RESUMEN 
Objetivo: sistematizar el contenido de un programa de intervención psicoterapéutica 
para prevenir el suicidio en adolescentes con conducta suicida. Método: estudio Delphi, 
con un grupo de expertos, para validar el contenido del programa de intervención 



107

1 
 

Programa psicoterapêutico de prevenção do suicídio em adolescentes: estudo de 
Delphi 

 
Psychotherapeutic program to prevent suicide in adolescents: a Delphi study 

 
Programa psicoterapéutico para prevenir el suicidio en adolescentes: un estudio 

Delphi 
 
RESUMO 
Objetivo: sistematizar o conteúdo de um programa de intervenção psicoterapêutica de 
prevenção de suicídio em adolescentes com comportamento suicidário. Método: estudo 
de Delphi, com recurso a grupo de peritos, para validar o conteúdo do programa de 
intervenção psicoterapêutica proposto. Foram incuídos como peritos, enfermeiros 
especialistas em enfermagem de saúde mental e psiquiátrica, com título atribuído pela 
ordem dos enfermeiros e com experiência profissional, de pelo menos dois anos, com 
adolescentes com comportamento suicidário. O instrumento de recolha de dados, sob a 
forma de questionário, foi divulgado pela ordem dos enfermeiros. Aos peritos foi pedido 
que assinalassem a sua concordância com o conteúdo do programa através de uma 
escala tipo likert, em duas rondas. Resultados: o programa final, validado pelos peritos, 
tem a duração de 10 a 15 sessões, ajustadas consoante avaliação clínica e do contexto. 
A família participa na primeira e sétima sessão. A última sessão será de follow-up e a 
avaliação do programa é realizada no início, no final e na sessão de follow-up. 
Conclusão: o programa de intervenção psicoterapêutica de prevenção de suicídio em 
adolescentes com comportamento suicidário obteve concordância dos peritos em todas 
as sessões, procedimentos e aspectos gerais.  
Descritores: Adolescente; Suicídio; Intervenção na Crise; Prevenção Secundária. 
 
ABSTRACT 
Objective: to systematize the content of a psychotherapeutic intervention program to 
prevent suicide in adolescents with suicidal behavior. Method: Delphi study, using a 
group of experts, to validate the content of the proposed psychotherapeutic 
intervention program. Nurses specialized in mental health and psychiatric nursing, with 
a title attributed by the order of nurses and professional experience of at least two 
years, with adolescents with suicidal behavior were included as experts. The data 
collection instrument, in the form of a questionnaire, was released by the nurses' 
order. The experts were asked to indicate their agreement with the content of the 
program using a likert scale, in two rounds. Results: the final program, validated by 
the experts, lasts 10 to 15 sessions, adjusted according to clinical and contextual 
assessment. The family participates in the first and seventh session. The last session 
will be a follow-up and the program evaluation is carried out at the beginning, at the 
end and in the follow-up session. Conclusion: the suicide prevention psychotherapeutic 
intervention program for adolescents with suicidal behavior obtained agreement from 
the experts in all sessions, procedures and general aspects. 
Descriptors: Adolescent; Suicide; Crisis Intervention; Secondary Prevention. 
 
RESUMEN 
Objetivo: sistematizar el contenido de un programa de intervención psicoterapéutica 
para prevenir el suicidio en adolescentes con conducta suicida. Método: estudio Delphi, 
con un grupo de expertos, para validar el contenido del programa de intervención 



108 109

2 
 

psicoterapéutico propuesto. Se incluyeron como expertos enfermeros especializados en 
salud mental y enfermería psiquiátrica, con título atribuido por orden de enfermeros y 
experiencia profesional de al menos dos años, con adolescentes con conducta suicida. El 
instrumento de recolección de datos, en forma de cuestionario, fue liberado por orden 
de las enfermeras. Se pidió a los expertos que indicaran su acuerdo con el contenido del 
programa mediante una escala Likert, en dos rondas. Resultados: el programa final, 
validado por los expertos, tiene una duración de 10 a 15 sesiones, ajustadas según 
valoración clínica y contextual. La familia participa en la primera y séptima sesión. La 
última sesión será de seguimiento y la evaluación del programa se realiza al inicio, al 
final y en la sesión de seguimiento. Conclusión: el programa de intervención 
psicoterapéutica de prevención del suicidio para adolescentes con conducta suicida 
obtuvo el acuerdo de los expertos en todas las sesiones, procedimientos y aspectos 
generales. 
Descriptores: Adolescente; Suicidio; Intervención en la Crisis; Prevención Secundaria. 
 

INTRODUÇÃO  

 

O suicídio é a segunda causa de morte nos adolescentes dos 15 aos 19 anos de 

idade sendo responsável por 85% das mortes nesta faixa etária em todo o mundo, com 

evidências relativas a um aumento do número de casos1. Como agravante, é um 

fenômeno caraterizado por uma natureza repetitiva que o torna num dos maiores 

preditores de comportamentos futuros e de eventual morte por suicídio2. O risco de 

repetição é acrescido nos três a seis meses seguintes ao comportamento e nos nove anos 

após uma tentativa de suicídio cerca de 3 a 12% dos indivíduos terão morrido por 

suicídio2-4.  

Cientes de toda a complexidade inerente ao fenômeno em análise, antes da 

concessão do programa psicoterapêutico de prevenção do suicídio em adolescentes com 

comportamentos suicidários foi desenvolvida uma revisão integrativa da literatura que 

teve a finalidade de identificar a evidência científica sobre as intervenções 

psicoterapêuticas dirigidas a adolescentes com comportamentos suicidários e conhecer a 

eficácia dessas intervenções ao nível da ideação suicida, depressão e repetição do 

comportamento suicidário5.  

Esta revisão integrativa da literatura foi realizada com pesquisa em bases de 

dados bibliográficas online, com os descritores de pesquisa selecionados, no período de 

publicação de janeiro de 2007 a dezembro de 2016, em inglês, com referências 

disponíveis e artigos em texto integral. Foram incluídos 10 estudos com adolescentes 

com comportamento suicidário, alvo de intervenção psicoterapêutica. A 

operacionalização dos programas que obtiveram resultados positivos remete para o uso 
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de intervenções psicoterapêuticas majoritariamente do tipo cognitivo comportamental, 

com psicoeducação e treino de habilidades individuais e familiares, intervenção 

comunitária, terapia dialético comportamental e terapia da mentalização, em sessões 

individuais e unifamiliares. A duração dos programas é variável assim como o número de 

sessões, com periodicidade de 12 semanas a 12 meses, de 8 a 42 sessões, 

predominantemente realizadas em 60 minutos. A inclusão da família aconteceu em 

todos os programas, mas de forma heterogênea, com participação exclusiva numa sessão 

do programa, atribuição de terapeutas exclusivos para familiares, participação nas 

visitas domiciliárias, sessão multifamiliar ou terapia familiar. Quanto ao follow-up 

verificou-se em três dos seis programas, sendo também heterogêneo em termos de 

metodologia, assim como a avaliação dos programas5. Perante estes resultados, mais se 

evidenciou a complexidade e necessidade de desenvolvimento deste programa de 

intervenção psicoterapêutica. 

No entanto, a prevenção dos comportamentos suicidários deve atender às 

opiniões, necessidades e expectativas dos adolescentes para daí serem emanadas 

orientações sistematizadas de intervenção mais congruentes6. Para tal, procedeu-se à 

realização de estudo exploratório descritivo de natureza qualitativa, com 33 

adolescentes com comportamento suicidário e internamento em serviço de 

pedopsiquiatria. Este estudo buscou conhecer a opinião dos adolescentes relativamente 

ao internamento e conhecer as expectativas de envolvimento da família e de 

continuidade de cuidados7.  

Constataram que relativamente aos aspectos mais significativos do 

internamento, os adolescentes destacam a importância do acompanhamento psicológico, 

dos profissionais e das atividades ocupacionais7. Ainda assim, os conselhos para melhorar 

o atendimento são essencialmente dirigidos à gestão do ambiente e às intervenções que 

consideram em número insuficiente e pouco dirigidas à aquisição de novas competências 

para prevenção de novo comportamento suicidário7. A família é descrita como 

maioritariamente presente e como expectativa revelam que gostariam que mantivesse o 

apoio atual e que, se possível, recebessem, também eles, apoio especializado. Para a 

preparação para a alta destacam a necessidade de manter o contato após a alta com os 

enfermeiros7.  

Encontrou-se justificativa para a realização do presente estudo no fato de não 

existir em Portugal qualquer intervenção de enfermagem, estruturada, sistematizada e 
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congruente com os problemas e expectativas dos adolescentes com comportamento 

suicidário. Desta forma, e seguindo as premissas anteriormente apresentadas, o 

presente estudo teve como objetivo sistematizar o conteúdo de um programa de 

intervenção psicoterapêutica de prevenção de suicídio em adolescentes com 

comportamento suicidário.  

 

MÉTODO 

 

O método selecionado para realizar este estudo foi a técnica de Delphi, que 

seguiu as quatro etapas metodológicas: revisão da literatura, fase pré-Delphi, fase de 

preparação e fase Delphi8. Todas estas etapas foram realizadas na zona centro de 

Portugal, à exceção da fase Delphi que incluiu todos os enfermeiros especialistas em 

enfermagem de saúde mental e psiquiátrica de Portugal. A realização total do estudo 

decorreu de Maio de 2019 a Junho de 2020, num total de 13 meses. 

A revisão da literatura e construção da proposta do programa psicoterapêutico 

se concretizou com base na revisão integrativa da literatura e com base na investigação 

realizada com adolescentes com comportamento suicidário e internamento em unidade 

de pedopsiquiatria, em hospital pediátrico da região centro de Portugal5,7. Daqui 

decorreram a seleção das estratégias que constam em, pelo menos 50% dos estudos 

analisados e a definição dos objetivos, dos procedimentos, das atividades a desenvolver, 

assim como das questões relativas à população-alvo, duração do programa e sua 

avaliação.  

O programa proposto tem como objetivo prevenir a repetição de 

comportamentos suicidários, diminuir o risco de suicídio, melhorar as competências de 

resolução de problemas e promover a esperança e razões para viver. O envolvimento da 

família é concretizado na primeira e sétima sessão e a avaliação do programa será 

realizada com recurso a um questionário aplicado no início, no final e na sessão de 

follow-up. Este questionário inclui: índice NGASR (The Nurses Global Assessment of 

Suicide Risk) para avaliação do risco de suicídio9; inventário de razões para viver10; 

escala de esperança11; e escala toulosiana de coping12.  

Na fase pré-Delphi foi realizado o pré-teste, com aplicação do questionário a um 

grupo de quatro enfermeiros, especialistas em enfermagem de saúde mental e 

psiquiátrica com experiência em prevenção do suicídio em adolescentes.   
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Na fase de preparação selecionou os peritos, com base nos seguintes critérios: 

ser enfermeiro especialista em enfermagem de saúde mental e psiquiátrica, com título 

atribuído pela ordem dos enfermeiros e ter experiência profissional, de pelo menos dois 

anos, com adolescentes com comportamento suicidário. Foi ainda concluída a proposta 

de programa psicoterapêutico com os contributos do pré-teste e obtenção de parecer 

favorável de comissão de ética (Parecer nº P601/06-2019). Todos os procedimentos 

seguiram os padrões éticos exigidos. 

Já na fase Delphi, a operacionalização do método Delphi se concretiza através 

de rondas de questionários aplicados aos peritos, até obtenção de consenso. Assim, o 

questionário foi constituído por questões relativas à caraterização sociodemográfica e 

profissional dos peritos e por todos os procedimentos de todas as sessões que compõem 

a proposta de programa psicoterapêutico. No final do questionário, foi permitido aos 

peritos expressar a sua opinião sobre o programa e acrescentar sugestões. 

Este questionário foi enviado por meio de newsletter, pela Ordem dos 

Enfermeiros a todos os enfermeiros especialistas em enfermagem de saúde mental e 

psiquiátrica, portugueses. Os critérios estabelecidos para os participantes no grupo de 

peritos foram: ser enfermeiro especialista em enfermagem de saúde mental e 

psiquiátrica com título atribuído pela Ordem dos Enfermeiros e ter experiência 

profissional, de pelo menos dois anos, com adolescentes com comportamento suicidário. 

A estes foi solicitado que assinalassem a sua concordância, com o conteúdo do 

programa, através de uma escala tipo likert, composta por cinco níveis, desde o discordo 

totalmente até ao concordo totalmente.  

A recolha de dados na primeira ronda decorreu de três a vinte de Janeiro de 

2020 e na segunda ronda decorreu de vinte e oito de Maio a sete de Junho de 2020 

O tratamento de dados foi realizado através dos operativos Google Docs e 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) - versão 25, com cálculo da distribuição 

de frequências e das medidas de tendência central. No entanto, antes da análise dos 

dados obtidos foi definido o nível de consenso13. Para concordância positiva as respostas 

tiveram que se situar nos níveis concordo e concordo totalmente, obtendo-se consenso 

perfeito para 100% de respostas nestes níveis; consenso forte - respostas com nível de 

consenso superior ou igual a 90% e inferior a 100%; consenso moderado - respostas com 

nível de consenso superior ou igual a 80% e inferior a 90%; consenso fraco as respostas 
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teriam que se situar com nível de consenso inferior a 80% e significariam não 

concordância, levando a nova ronda. 

 

RESULTADOS 

 

A amostra de peritos selecionada foi constituída por 27 elementos que 

cumpriram os critérios de seleção. Quanto à sua caraterização segundo as variáveis 

sóciodemográficas selecionadas, é uma amostra maioritariamente constituída por 

elementos do gênero feminino (66,70%), com média de idade de 44,15 anos, 

prevalecendo casados e/ou em união de fato (66,7%). Apresentam média de 22,26 anos 

de serviço e em sua maioria exercem funções em cuidados de saúde diferenciados 

(63,00%). O grupo de peritos considera muito importante (44,40%) ou extremamente 

importante (55,60%) a sistematização deste programa de intervenção psicoterapêutica, 

e a quase totalidade (96,30%) considera que a prevenção do suicídio em adolescentes 

implica uma relação terapêutica entre o enfermeiro e o cliente e um setting próprio 

(88,90%).  

Os peritos atribuíram consenso perfeito e consenso elevado aos objetivos 

definidos, e a todos os dados obrigatórios para a prescrição da intervenção 

psicoterapêutica, com exceção do dado obrigatório proposto “impulsividade” que obteve 

consenso moderado (81,40%). 

A primeira ronda decorreu de 3 a 20 de Janeiro de 2020. Obtiveram-se 106 

respostas e pela aplicação dos critérios de seleção foi identificado um grupo de 27 

peritos. Os níveis de consenso obtidos relativamente aos aspectos gerais do programa 

constam na Tabela 1, e se referem ao somatório dos níveis “concordo” com “concordo 

totalmente”.  

 

Tabela 1 - Níveis de consenso obtidos nos aspectos gerais do programa, na primeira ronda. 

Aspectos gerais do programa Nível consenso 

O programa proposto tem a duração de quatro a cinco semanas (duas a três sessões 
por semana, com duração de 60 minutos cada) 70,30% 

O programa proposto tem no mínimo nove sessões  70,30% 
O programa proposto tem no máximo doze sessões 70,30% 

  

Em relação aos procedimentos das sessões, os níveis de consenso obtidos estão 

patentes na Tabela 2, que pela necessidade de sintetização se referem apenas aos 
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procedimentos principais. Nesta Tabela, pode verificar que o procedimento “efetuar 

separação física” obteve o nível de consenso mais baixo com 85,20% e os itens “negociar 

os objetivos do programa”, “explorar motivações para o suicídio”, “negociar contrato 

não suicídio” e “promover reflexão acerca do impacto do comportamento suicidário, em 

si e nos outros” obtiveram nível de consenso de 88,90%. Todos os restantes apresentam 

nível de consenso superior a 90% (Tabela 2).  

 

Tabela 2 - Níveis de consenso obtidos nos procedimentos das sessões do programa. 
Sessões Procedimentos Nível consenso 

Sessão 1 Avaliar condições de segurança para a pessoa e terceiros 96,30% 
Promover envolvimento familiar  96,30% 
Negociar objetivos do programa  88,90% 
Obter consentimento informado e negociar contrato terapêutico 96,30% 

Sessão 2 Explorar motivações para o suicídio 88,90% 
Identificar, por escrito, estímulos que aumentam o comportamento 
suicidário 96,30% 

Discutir objetivos do comportamento, sem julgamento 92,60% 
Negociar contrato não suicídio 88,90% 

Sessão 3 Promover reflexão acerca do impacto do comportamento suicidário, 
em si e nos outros 88,90% 

Treinar estratégias alternativas de resolução de problemas 96,30% 
Elaborar Plano de Segurança  96,30% 

Sessão 4 Explorar fatores protetores e reforçá-los  92,60% 
Identificar os fatores de risco 92,60% 
Reforçar estratégias de resolução de problemas 96,30% 

Sessão 5 Rever plano segurança 96,30% 
Motivar a pessoa a definir um projeto de vida 96,30% 
Ajudar a examinar recursos disponíveis (ex.: apoio familiar, 
comunitário,…) 96,30% 

Sessão 6 Elaborar Kit de Esperança 92,60% 
Enunciar razões para viver 96,30% 
Efetuar reforços positivos 96,30% 
Manter restrição de acesso a meios letais 92,60% 

Sessão 7 Ajudar a examinar recursos disponíveis (apoio familiar, apoio de 
amigos, apoio escolar...) 92,60% 

Promover envolvimento familiar 96,30% 
Executar psicoeducação familiar  96,30% 

Sessão 8 
 
 
 

Discutir plano de segurança 96,30% 
Promover continuidade de cuidados ao nível dos cuidados de saúde 
primários e ao nível especializado 96,30% 

Clarificar formas de contato futuro (sms, telefonema, e-mail, 
carta,…) 96,30% 

Sessão 9 Avaliar o trabalho e fazer síntese dos resultados  96,30% 
Esclarecer dúvidas 96,30% 
Efetuar separação física 85,20% 

Sessão 10 
(Follow-up) 

Rever Plano de Segurança e Kit de Esperança 92,60% 
Avaliar impacto da mobilização familiar 92,60% 
Avaliar apoio dos recursos comunitários 92,60% 
Resumo e avaliação da recuperação  92,60% 
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Considerando o nível de consenso obtido para as questões relativas aos aspectos 

gerais do programa (70,30%) foi realizada segunda ronda específica para estas questões. 

Após apresentar aos peritos os resultados obtidos na primeira ronda, foram novamente 

colocadas questões referentes aos aspectos gerais do programa. A segunda ronda 

decorreu de 28 de Maio a 7 de Junho de 2020 e o grupo de peritos foi constituído por 22 

enfermeiros que preenchiam os critérios de seleção e que terão respondido à primeira 

ronda.  

Na Tabela 3 constam os resultados obtidos e que se referem ao somatório dos 

níveis concordo e concordo totalmente.  

 

Tabela 3 - Níveis de consenso obtidos nos aspectos gerais do programa, na segunda ronda. 
Aspectos gerais do programa Nível consenso 
O programa proposto tem a duração de sete a oito semanas (duas a três sessões por 
semana, com duração de 60 minutos cada)  86,36% 

O programa proposto tem no mínimo 10 sessões  86,36% 
O programa proposto tem no máximo 15 sessões 81,81% 
 

DISCUSSÃO 

 

Todas as sessões e procedimentos do programa proposto reuniram concordância 

positiva por parte do grupo de peritos logo na primeira volta da técnica de Delphi, assim 

todos os procedimentos que o constituem foram aprovados com consenso forte. As 

questões que obtiveram consenso fraco e consequentemente não concordância pelo 

grupo de peritos, foram as relativas aos aspectos gerais do programa, nomeadamente no 

que se refere à duração e número de sessões, levando a uma segunda ronda dirigida a 

estas questões. 

Pelos resultados obtidos na segunda ronda optou por definir um programa com 

duração de sete a oito semanas, para um número mínimo de 10 sessões e um número 

máximo de 15 sessões com consenso moderado. Foi salvaguardado e reforçado pelos 

peritos que mediante avaliação clínica, este número de sessões deverá ser ajustado ao 

indivíduo, às suas necessidades e ao contexto de implementação.  

O nível de consenso moderado obtido ajusta às evidências existentes e relativas 

a heterogeneidade das intervenções psicoterapêuticas em termos de intensidade e de 

duração dos programas, podendo variar de duração entre uma e duas semanas até um 

período de 36 meses, sendo a maioria desenvolvidas no período de dois a quatro 
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meses4,5,13,14. Estas variações são justificadas de acordo com a tipologia, procedimentos 

utilizados e os objetivos estabelecidos para os programas. 

Quanto ao número de sessões por semana, a maioria dos estudos analisados 

aponta para uma ou duas sessões por semana5,14. Justifica-se a opção por propor a 

realização de duas a três sessões por semana com base na perspetiva da prescrição do 

programa psicoterapêutico de prevenção do suicídio o mais precoce e de forma intensa 

possível, em contexto de internamento. Esta proposta, que obteve consenso moderado 

por parte dos peritos, apoia-se na evidência que as intervenções psicoterapêuticas de 

transição, como as passíveis de desenvolvimento no internamento psiquiátrico, parecem 

ser as mais promissoras para reduzir os resultados relacionados com o suicídio e 

melhorar a adesão ao tratamento7,15. A implementação de estratégias de prevenção de 

comportamento suicidário precocemente irá garantir acompanhamento psicoterapêutico 

imediatamente após o início do internamento, mantendo-se este acompanhamento após 

a alta6,16,17. 

As sessões e procedimentos no âmbito do programa psicoterapêutico de 

prevenção do suicídio em adolescentes com comportamentos suicidários serão realizadas 

individualmente, com o envolvimento da família na primeira sessão e com sessão 

psicoeducativa familiar na sétima sessão. Esta proposta se fundamenta nas evidências 

científicas que apontam para uma maior efetividade das intervenções individuais e 

sistémicas em detrimento das intervenções em grupo5,18,19,20,21. A proposta apresentada 

relativamente ao envolvimento da família obteve consenso elevado por parte dos 

peritos, o que corrobora as evidências disponíveis, em que o envolvimento da família é 

consensual5,22,23. Também os adolescentes com comportamento suicidário elegeram a 

família, amigos e pessoas de confiança como principal fator protetor de novo 

comportamento, e manifestaram ainda a necessidade de ver os pais apoiados do ponto 

de vista psicoterapêutico7. 

A sessão de follow-up também obteve consenso elevado por parte dos peritos e 

foi também delineada com base nos resultados do estudo qualitativo realizado com 

adolescentes e na revisão integrativa. Para os adolescentes é crucial manter contato 

com os profissionais do serviço de pedopsiquiatria e na revisão verificou-se sessão de 

follow-up em 50% dos estudos com resultados positivos5,7,15. 

Relativamente aos momentos de avaliação propostos (antes, final e follow-up), o 

grupo de peritos demonstra concordância positiva e nas sugestões três peritos reforçam 
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positivamente o timing do follow-up (cerca de um mês), por entenderem que uma 

avaliação mais estreita no tempo pode ser mais vantajosa.  

O presente estudo apresenta algumas limitações como a homogeneidade no 

grupo de peritos selecionados, justificada pela complexidade do tema e pela motivação 

para que seja um programa implementado por enfermeiros. A ambiguidade dos autores 

na definição da variação dos níveis de consenso também se nos afigurou como uma 

limitação. 

Quanto à relevância para a prática clínica e pelos resultados obtidos, entende-se 

que o estudo realizado apresenta grande relevância já que fornece um instrumento 

construído com base em evidências científicas retiradas de várias fontes, sistematizado 

e validado por peritos. 

Como recomendações priorizou a validação clínica deste programa e o 

desenvolvimento de uma intervenção psicoterapêutica dirigida à família, assim como a 

elaboração de protocolos de cooperação e colaboração estruturada entre cuidados de 

saúde especializados e cuidados de saúde primários. 

 

CONCLUSÃO 

 

Todas as sessões, procedimentos e questões relativas aos aspectos gerais do 

programa proposto reuniram concordância positiva no grupo de peritos. Desta forma, o 

programa psicoterapêutico de prevenção do suicídio em adolescentes com 

comportamentos suicidário proposto terá a duração de sete a oito semanas, mínimo 10 

sessões e máximo 15 sessões, com duas a três sessões por semana e duração de 60 

minutos cada. As sessões são individuais, com o envolvimento da família na primeira e 

sétima sessão, sendo a última sessão de follow-up. A avaliação do programa será 

realizada com recurso a questionário composto por instrumentos de medida validados 

para a população portuguesa e aplicados antes, no final e no follow-up da intervenção. 

Definido que deve ser implementado imediatamente após a avaliação do adolescente 

com comportamento suicidário e preferencialmente em contexto de internamento.  

Ainda assim, mediante avaliação clínica, o programa é flexível e passível de ser 

aplicado e adaptado ao contexto e participantes. Para a sua implementação e pela 

necessidade de competências específicas em enfermagem de saúde mental e 

psiquiátrica e em suicidologia, entende-se que deve ser preferencialmente 
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implementado por enfermeiros especialistas nesta área, com formação e treinamento 

em suicidologia. 
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CONCLUSÕES 
 

Considerando o conhecimento existente no âmbito dos comportamentos suicidários em 

adolescentes, fica patente, que apenas uma minoria dos adolescentes com comportamento 

suicidário, recebe tratamento e acompanhamento após o comportamento. Por outro lado, 

a probabilidade de recorrerem nos comportamentos é elevada. Deste modo, a 

implementação de estratégias de prevenção de novo comportamento são cruciais no 

período imediatamente após o comportamento suicidário, sendo fundamental ter em 

consideração a opinião e expectativas dos adolescentes com comportamento suicidário 

para adaptação das estratégias de prevenção. Em Portugal, não se conhece qualquer 

intervenção psicoterapêutica de enfermagem, sistematizada e validada, dirigida à 

prevenção de comportamentos suicidários em adolescentes razão da pertinência desta 

investigação. 

Assim, desenvolveu-se a presente investigação, da qual se destacam agora os resultados 

mais relevantes e que resultam dos diversos estudos desenvolvidos. Pretende-se ainda 

destacar a relevância e implicações destes estudos para a investigação e para a prática 

clínica em enfermagem.  

 

Foram realizados cinco estudos, com a finalidade de contribuir para a intervenção 

psicoterapêutica de enfermagem, em adolescentes com comportamento suicidário, que 

culminaram na proposta e validação por peritos, de um programa de intervenção 

psicoterapêutica de prevenção de suicídio em adolescentes com comportamento 

suicidário. 

Em todos os estudos foram encontrados contributos para o conhecimento em enfermagem, 

que se apresentam de seguida. 

No primeiro estudo (Capítulo II), e decorrente da revisão integrativa da literatura, foram 

identificadas as intervenções psicoterapêuticas dirigidas a adolescentes com 

comportamento suicidário que apresentaram eficácia ao nível da ideação suicida, 

depressão e repetição do comportamento suicidário. Os resultados positivos foram obtidos 

com a intervenção cognitivo comportamental com psicoeducação para adolescentes e 

familiares, intervenção comunitária, terapia dialético comportamental e terapia da 

mentalização. 

Ao nível do segundo estudo (Capítulo III), em que foi realizada uma scoping review, pelo 

mapeamento das representações sociais do suicídio em adolescentes, conclui-se que 

estas apontam para o suicídio como um ato egoísta, cobarde, impulsivo, irrefletido e de 

fuga, mas também como um ato de desespero e fraqueza, e uma estratégia de resolução 

dos problemas.  
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No terceiro estudo, do qual resultaram os artigos científicos 3 e 4 (Capítulo IV), foi realizado 

um estudo exploratório descritivo, com uma abordagem qualitativa. Da análise dos 

depoimentos dos adolescentes com comportamento suicidário, constata-se que: valorizam 

os fatores psicológicos como principal causa do comportamento suicidário; o significado do 

comportamento é maioritariamente atribuído a uma fuga ao sofrimento e aos problemas; 

manifestam intencionalidade suicida associada ao comportamento e a manutenção de 

ideias de morte; as caraterísticas pessoais que julgam ter contribuído para o 

comportamento suicidário passam pelos sentimentos de exclusão, rejeição, humilhação e 

introversão; identificam a família, amigos e outras pessoas de confiança, mas também a si 

próprios e às estratégias recém-aprendidas como fatores de proteção de novo 

comportamento suicidário; descrevem a sua família como presente e relatam a expectativa 

de manter o suporte familiar atual; no internamento valorizam mais o apoio psicológico 

recebido, os profissionais de saúde e as atividades ocupacionais realizadas e manifestam 

críticas relacionadas com o meio ambiente, atividades ocupacionais e profissionais de 

saúde; enfatizam a necessidade de manter contato com os enfermeiros após a alta 

hospitalar; as sugestões de melhoria do serviço são dirigidas à gestão do ambiente e às 

intervenções implementadas. 

No quarto estudo (Capítulo V), foi realizado um estudo exploratório descritivo, com uma 

abordagem quantitativa e que incluiu os adolescentes participantes no estudo qualitativo. 

Destaca-se como contributo o conhecimento das representações sociais da morte e do 

suicídio em adolescentes com comportamentos suicidários e internamento em serviço de 

pedopsiquiatria (amostra clínica). Para estes adolescentes, a morte é representada como 

uma fuga aos problemas irresolúveis e intoleráveis, o fim de tudo e uma não opção, que 

nos adolescentes tem como causa o suicídio, a doença mental e a falta de suporte. Já o 

suicídio é representado como alívio, uma opção e matar-se, que tem como causalidade a 

angústia, medo e vazio, mas também os problemas interpessoais e o bullying. 

O quinto e último estudo (Capítulo VI), descreve o processo de construção e validação de 

um programa psicoterapêutico de prevenção do suicídio em adolescentes. Este programa, 

construído com base em evidências científicas retiradas de várias fontes, foi sistematizado 

e validado por peritos, por meio de um estudo tipo Delphi, em duas rondas. Neste estudo 

obteve concordância dos peritos em todas as sessões, procedimentos e aspetos gerais. O 

programa final tem a duração de 10 a 15 sessões, ajustadas consoante avaliação clínica e 

do contexto. 

 
Ao longo da realização do percurso investigativo foram-se identificando algumas 

limitações, das quais se destacam, as dificuldades na comparação e generalização de 

resultados ao nível das revisões, pela existência de grandes diferenças metodológicas nos 
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limitações, das quais se destacam, as dificuldades na comparação e generalização de 

resultados ao nível das revisões, pela existência de grandes diferenças metodológicas nos 

 

estudos. Ao nível da investigação qualitativa e quantitativa, salienta-se como uma das 

limitações, a participação de adolescentes selecionados por amostra de conveniência, o 

que a torna uma amostra não representativa, assim como o tamanho reduzido que também 

se afigura como uma limitação, apesar dos inúmeros esforços desenvolvidos para 

aumentar o recrutamento de adolescentes, bem como a não participação de outros 

observadores, como pais e/ou representantes legais ou profissionais de saúde para 

confirmar a convergência ou divergência dos resultados obtidos junto dos adolescentes 

com comportamento suicidário. Na investigação quantitativa destaca-se também como 

uma limitação, a não utilização de outros instrumentos de recolha de dados validados para 

a população portuguesa, e a recolha das representações sociais de morte e de suicídio em 

separado, impossibilitando possíveis enviesamentos. Por último, ao nível do estudo de 

Delphi, identificou-se como principal limitação a homogeneidade do grupo de peritos 

selecionados, justificada pela complexidade do tema e pela motivação para direcionar a 

sua implementação por enfermeiros. 

 

Sintetizando, entende-se fundamental utilizar os resultados obtidos para: 

 Promover mais investigação sobre a temática em análise. 

 Atender às opiniões e expectativas dos adolescentes com comportamento suicidário, 

e adaptar as estratégias de prevenção de suicídio, nomeadamente pelo reforço do 

apoio psicológico, promoção da esperança, capacitação para estratégias de 

resolução de problemas, capacitação para estratégias de enfrentamento do 

sofrimento mental, promoção de literacia em saúde mental, elaboração de plano de 

segurança, identificação de razões para viver e projeto de vida, promoção do 

envolvimento da família com intervenção psicoeducativa, exploração dos recursos 

comunitários disponíveis e garantia de continuidade de cuidados de enfermagem. 

 Reforçar a intervenção especializada de prevenção do suicídio imediatamente após 

admissão dos adolescentes com comportamento suicidário no internamento, com 

uma intervenção sistematizada e implementada pelos Enfermeiros Especialistas em 

Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica ou por outros Enfermeiros Especialistas 

com formação e treino em prevenção do suicídio.  

 Dar maior ênfase ao aumento da formação em suicidologia de todos os profissionais 

de saúde, com melhor preparação para a identificação de fatores de risco e sinais de 

sofrimento mental, mas também com melhor preparação para identificação das 

caraterísticas pessoais dos adolescentes e melhor capacidade para reforço dos 

fatores protetores. 

 Entende-se ainda pertinente promover a supervisão sistemática do desempenho dos 

profissionais de saúde, envolvidos no cuidado a pessoas com comportamento 
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suicidário, e a elaboração de protocolos de cooperação e colaboração estruturada 

entre cuidados de saúde especializados e cuidados de saúde primários, aumentado 

a garantia de continuidade de cuidados. 

 Como desafio futuro impõe-se a validação deste programa de intervenção 

psicoterapêutica, assim como a sua integração no Padrão de Documentação em 

Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica da Ordem dos Enfermeiros e nos 

sistemas de informação de suporte, garantindo a sua efetividade e implementação a 

todos os adolescentes com comportamento suicidário. 

 

Em suma, esta tese, constituída por um conjunto de estudos, divulgados sob a forma de 

artigos científicos, contribuiu para a ampliação das fronteiras do conhecimento em 

enfermagem com implicações futuras na prática e na politica de saúde, culminando num 

programa de intervenção psicoterapêutica, construído com base em evidências científicas, 

sistematizado e validado por peritos, que se acredita poder contribuir de forma decisiva 

para a prevenção de comportamentos suicidários recorrentes em adolescentes. 
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Apêndice 1 
 

Autorização da Comissão de Ética para a Saúde do Centro Hospitalar e Universitário de 

Coimbra para a realização do estudo: Comportamentos Suicidários em Adolescentes. 
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Apêndice 2 
 

Autorização para utilização de Questionário “Suicídio Juvenil – Representações Sociais 

dos Adolescentes” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26/10/2020 Gmail - Pedido de Autorização para Utilização de Questionário “Suicídio Juvenil – Representações Sociais dos Adolescentes”

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=e27048cfdf&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1559402227743376391&simpl=msg-f%3A15594022… 1/1

Rosa Simões <rosasimoes18@gmail.com>

Pedido de Autorização para Utilização de Questionário “Suicídio Juvenil –
Representações Sociais dos Adolescentes” 

Inês Rothes <irothes@gmail.com> 15 de fevereiro de 2017 12:30
Para: Rosa Simões <rosasimoes18@gmail.com>
Cc: jcsantos <jcsantos@esenfc.pt>, Margarida Rangel <mrangel@fpce.up.pt>, Inês Rothes <irothes@fpce.up.pt>

Bom dia

Obrigada pelo vosso email e parabéns pelo trabalho que estão a desenvolver. Ficámos interessadas no seu
desenvolvimento e conclusões.

Utilizem o questionário e por favor citem-no apropriadamente. Boa sorte para todo o trabalho. Se podermos ser uteis
em mais algum aspeto, disponham.

(poderia depois, eventualmente, ser interessante pensarmos em alguma publicação conjunta em que
comparássemos as representações dos jovens com e sem comportamentos suicidários)

cumprimentos
Inês Rothes

[Texto das mensagens anteriores oculto]
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Apêndice 3 
 

Instrumento de recolha de dados do estudo: Comportamentos Suicidários em 

Adolescentes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3º CICLO – DOUTORAMENTO EM CIÊNCIAS DE ENFERMAGEM 

Comportamentos Suicidários em Adolescentes 
Contributos para a Intervenção em Enfermagem na transição para a Comunidade 

Doutoranda: Rosa Maria Pereira Simões 

Orientador: Prof. Doutor José Carlos Santos 
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INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO 
Primeira Parte 

Dados sociodemográficos 
1. Idade: _______ anos 
2. Género: Feminino __ 1    Masculino __ 2 
3. Ano de escolaridade: ______________________________________________________ 
4. Já repetiste algum ano? (Sim ou Não) ______________ 
5. Local de Residência (aldeia ou cidade):________________________________________ 
6. Pessoas com quem vives:__________________________________________________ 
7. Pais vivem juntos ou separados:_____________________Número de irmãos:_________ 
8. Profissão dos pais: Mãe _______________________ Pai _________________________ 

Segunda Parte  

Questões relativas ao comportamento e ao internamento 

1. Como caraterizas o que te aconteceu? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

2. Quais as tuas caraterísticas pessoais que julgas que contribuíram para o 
comportamento que adotaste? 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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3. Quais os fatores (pessoais ou não) que julgas que te poderão proteger de repetir o 
comportamento? 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

4. Como descreves a tua família e como gostavas que se envolvesse no teu 
acompanhamento e tratamentos futuros? 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

5. O que gostavas que os enfermeiros fizessem por ti/contigo após a alta deste serviço? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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      6. O que foi mais importante para ti no decorrer do internamento? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

7. Que conselhos darias para melhorar o atendimento/internamento? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

Terceira Parte 
Questionário Suicídio Juvenil – Representações Sociais dos Adolescentes

(Henriques, Rothes, Vila, Monteiro e Oliveira, 2008)I
De seguida, vamos apresentar-te alguns temas ou expressões. Deverás escrever tudo 
aquilo de que te lembrares, anotando todas as ideias, pensamentos ou sentimentos que 
surjam, espontaneamente. 

Escreve todas as ideias que te venham ao pensamento; não precisas de escrever frases 
completas nem de preencher todos os espaços. Procura dar o maior número possível de 
respostas 
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Vejamos um exemplo (não precisas de responder aqui nada, é só para leres): 
Razões para se fazer desporto:  

1. Na minha opinião, morte é: 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

2. Morte faz-me sentir: 
1.  
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

3. Morte faz-me pensar: 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

1. Faz bem à saúde 
2. É divertido 
3. Fazer amigos 
4. Aprender coisas novas 
5. Ficar em boa forma 
6. Toda a gente o faz 
7. Gastar energia
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4. Na minha opinião, as causas de morte nos jovens são: 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

5. Na minha opinião, suicídio é: 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

6. Na minha opinião, o que leva os jovens a suicidarem-se é: 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

7. Tipos de ajuda que os jovens podem procurar quando pensam em suicidar-se: 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
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8. O que fazer, se um colega ou amigo, te dissesse que se quer suicidar: 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

II 
Neste grupo de questões deves indicar a resposta que aches mais adequada. 
Também não há respostas certas nem erradas. 

1. No quadro que te apresentamos de seguida, assinala, com uma cruz, a resposta 
apropriada. Para cada frase, por favor assinala na coluna da “Morte” e na coluna do 
“Suicídio”. 

1.1. Já falaste com alguém sobre morte? E sobre suicídio?
Morte Suicídio 

Nunca (Passa para a pergunta nº 2)    
Uma vez    
Duas vezes    
Mais que duas vezes    
Muitas vezes   

1.1.1. Se sim, em que situação? (Podes assinalar mais do que uma opção) 
Morte Suicídio 

Com os meus pais   
Com professores   
Com amigos    
Com colegas      
Uma aula sobre o tema    
Um trabalho sobre o tema     
Outra; Qual?___________________________   

1.2 Com que frequência falaste sobre estes temas na escola?
Morte Suicídio 

Nunca   
Uma vez    
Duas vezes    
Mais que duas vezes    
Muitas vezes   
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2. Como soubeste o que queria dizer “suicídio”? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
3. Que idade tinhas quando soubeste o que queria dizer “suicídio”? ____________________ 
4. Já passaste pela morte de alguém próximo?   
            Sim  _   1  Quem?_____________________________________________________ 

Não  _   2    
5. Conheces alguém que se tentou suicidar ou que se suicidou?  

Sim   _   1  Quem?_____________________________________________________ 
Não  _   2 

6. Já alguma vez pensaste em suicidar-te? 
Nunca   _   1  
Uma vez   _   2 
Duas vezes   _   3 
Mais que duas vezes  _   4 
Muitas vezes   _   5  

7. Já alguma vez tentaste suicidar-te?  
            Sim   _   1  
            Não   _   2 
7.1. Se sim, procuraste ajuda?  

Sim  _   1   Qual?______________________________________________________  
Não  _   2 

8. Com que frequência pensaste na tua morte? 
  Nunca   _   1 

Uma vez  _   2 
Duas vezes   _   3 
Mais que duas vezes   _   4 
Muitas vezes   _   5  

9. Com que frequência pensaste na morte dos outros?  
Nunca   _   1 
Uma vez   _   2 
Duas vezes  _   3 
Mais que duas vezes   _   4 
Muitas vezes  _   5 
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III 

1. De seguida apresentaremos algumas frases. Para cada frase deverás indicar o quanto 
concordas com o que está escrito, colocando uma cruz no quadrado que se refere a uma 
das opções: (1) Discordo Totalmente/ (2) Discordo/ (3) Não Discordo nem Concordo/ (4) 
Concordo ou (5) Concordo Totalmente. Não te esqueças que o que conta é a tua opinião. 

Discordo 
Totalmente

Discordo Não 
Discordo 
nem 
Concordo

Concordo Concordo 
Totalmente

1. A maioria das pessoas não gosta de 
falar sobre morte. 

     

2. O suicídio juvenil é um tema que não 
deve ser falado. 

     

3. As pessoas preocupam-se demasiado 
com a morte. 

     

4. Falar sobre suicídio juvenil com 
adolescentes pode ser perigoso. 

     

5. A morte de pessoas queridas afeta mais 
os adultos que os adolescentes. 

     

6. O suicídio juvenil deve ser discutido sem 
problemas. 

     

7. A morte é um assunto levado a sério 
pelos adolescentes. 

     

8. Falar sobre suicídio pode ser útil.      
9. Falar sobre morte é importante.      
10. Não se deve falar sobre suicídio juvenil 
com os amigos. 

     

11. Os adultos não percebem a 
necessidade que os adolescentes têm em 
falar sobre morte. 

     

12. Os pais falam com os filhos sobre 
morte.   

     

13. Falar sobre o suicídio pode ajudar 
quem esteja a pensar suicidar-se. 

     

14. É possível falar abertamente sobre 
morte com amigos. 

     

15. Geralmente, os pais estão dispostos a 
falar sobre suicídio. 

     

16. A discussão sobre o suicídio juvenil é 
importante. 

     

17. Em casa, devia-se poder falar sobre 
morte. 

     

18. Na escola, fala-se o suficiente sobre 
morte. 

     

19. O suicídio pode ser discutido 
abertamente com os professores. 

     

20. Os professores sentem-se à vontade 
para falar sobre morte.  

     

21. O tema “suicídio juvenil” deve fazer 
parte do currículo escolar.  

     

22. Quando alguém próximo morre, é útil 
falar sobre morte. 

     

23. Mesmo não passando pela morte de 
alguém querido, é importante falar sobre 
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morte.  

24. Falar sobre suicídio, na escola, pode 
ser útil. 

     

2. Agora apresentamos outro grupo de frases, desta vez relativas à tua experiência pessoal. 
Tal como no grupo anterior, por favor assinala a tua opinião, para cada frase, colocando 
uma cruz numa das opções. 

Discordo 
Totalmente

Discordo Não 
Discordo 
nem 
Concordo

Concordo Concordo 
Totalmente

1. Tenho vontade de falar sobre suicídio 
com alguém. 

     

2. Eu gostava de falar sobre suicídio com 
os meus pais. 

     

3. Os meus pais evitariam falar sobre o 
suicídio de alguém querido. 

     

4. Já senti necessidade de conversar 
sobre suicídio. 

     

5. Para mim, a discussão sobre suicídio 
pode ser interessante. 

     

6. Gostava que os meus pais falassem 
mais comigo sobre morte. 

     

7. Para mim, a morte é um tema 
interessante para se tratar nas aulas.   

     

8. Se alguém conhecido se suicidasse, os 
meus pais contariam o que tinha 
acontecido. 

     

9. Na escola, tenho vontade de discutir 
coisas relacionadas com a morte. 

     

10. Eu preocupo-me com a morte.      
11. Os meus pais estão disponíveis para 
falar sobre suicídio. 

     

12. Se houvesse um debate sobre morte 
na minha escola, eu iria participar.  

     

13. Eu gostava de receber mais 
informações sobre suicídio.   

     

14. Se na minha escola existisse um 
debate em que se falasse de suicídio, eu 
participaria. 
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IV 
Nas questões que te apresentamos agora, por favor preenche os espaços em branco 
com os teus dados pessoais. 
5. Já alguma vez foste ao psicólogo?         Sim   _   1      Não   _   2 

6. Já alguma vez foste ao psiquiatra?         Sim    _   1     Não   _    2 

7. Tomas medicação psiquiátrica?             Sim    _   1     Não   _    2 

8. Responder a este questionário foi difícil para ti? (Coloca um círculo à volta do número que 
indica a dificuldade que sentiste.)  

1 2 3 4 5 
Nada 
Difícil 

Pouco 
Difícil 

Nem Fácil 
nem Difícil 

Muito 
Difícil 

Bastante 
Difícil 

9. Voltarias a aceitar responder a este questionário?          Sim  _      1      Não   _    2 

AGRADECEMOS MUITO A TUA COLABORAÇÃO

No caso de quereres partilhar algumas ideias ou mesmo se precisares de ajuda conta 

com a nossa disponibilidade: rosasimoes18@gmail.com; tel.: 968 055 229.  
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Apêndice 4 
 

Autorização da Comissão de Ética da Unidade de Investigação em Ciências da Saúde: 

Enfermagem (UICISA: E) da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, para a 

realização do estudo de Delphi. 
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Apêndice 5 
 

Instrumento de recolha de dados do estudo de Delphi. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questionário para Conceção de Proposta de Programa de Intervenção 
Psicoterapêutica de Enfermagem – Prevenção do Suicídio em Adolescentes 

 
Parte I – Caraterização Sóciodemográfica 
Género: Masculino_______/Feminino_______ 
Idade: _______ Anos 

Estado Civil: Solteiro (a)/Casado (a)/Viúvo (a)/União de Facto/Outra: 

__________________________ 

Formação Académica: Pós-licenciatura em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica 

/Mestrado/ 

Doutoramento/Outra_________________________________________________________

________ 

Experiência Profissional: 2 a 5 anos_________/6 a 10 anos_________/Mais de 10 

anos_________ 

Área de atuação profissional: Cuidados de Saúde Primários/Cuidados de Saúde 

Diferenciados/Outra: 

________________________________________________________________ 

Área geográfica onde 
trabalha: Norte____/Centro____/Sul____/Açores____/Madeira____/Outra___ 

 

Parte II – Proposta de Programa de Intervenção Psicoterapêutica – Prevenção do 
Suicídio em Adolescentes 
Na sua opinião qual a importância da sistematização de um programa de intervenção 

psicoterapêutica no âmbito da Prevenção do Suicídio em Adolescentes? 

1. Nada Importante 

2. Pouco Importante 

3. Moderadamente Importante 

4. Muito Importante 

5. Extremamente Importante 

Na sua opinião a Prevenção do Suicídio em Adolescentes deve ser considerada uma 

intervenção autónoma de Enfermagem?  

Sim 

Não 

Na sua opinião a Prevenção do Suicídio em Adolescentes deve ser considerada uma 

intervenção Psicoterapêutica?  

Sim 

Não 
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Na sua opinião a Prevenção do Suicídio em Adolescentes implica que o Enfermeiro 

Especialista em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiatria tenha conhecimentos 

específicos?  

Sim 

Não 

Se sim, o Enfermeiro Especialista deve ter conhecimentos sobre: 

 Discordo 
Totalmente Discordo 

Nem 
concordo 
nem 
discordo 

Concordo Concordo 
Totalmente 

Autoconhecimento      

Conhecimento sobre o cliente      

Conhecimento sobre o comportamento      

Conhecimento sobre o processo de 

intervenção (comunicação terapêutica, 

técnica de resolução de problemas, técnica 

de promoção de esperança, etc) 

     

Conhecimento sobre o contexto/setting      

Conhecimento sobre outras intervenções 

psicoterapêuticas 
     

 

Na sua opinião a Prevenção do Suicídio em Adolescentes implica uma relação terapêutica 

entre o Enfermeiro e o Cliente? 

Sim 

Não 

Na sua opinião a Prevenção do Suicídio em Adolescentes implica um setting próprio 

(internamento de pedopsiquiatria/psiquiatria, cuidados de saúde primários, contexto 

domiciliário, contexto escolar)?  

Sim 

Não 

Na sua opinião quais devem ser as caraterísticas inerentes ao Enfermeiro para executar a 

Prevenção do Suicídio em Adolescentes?  

 Discordo 
Totalmente Discordo Nem concordo 

nem discordo Concordo Concordo 
Totalmente 

Compreensão empática      

Autenticidade      

Capacidade de Não julgar      

Confiança      

Aceitação      

Respeito      

Empatia      
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Na sua opinião a Prevenção do Suicídio em Adolescentes implica que o Enfermeiro 

Especialista em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiatria tenha conhecimentos 

específicos?  

Sim 

Não 

Se sim, o Enfermeiro Especialista deve ter conhecimentos sobre: 

 Discordo 
Totalmente Discordo 

Nem 
concordo 
nem 
discordo 

Concordo Concordo 
Totalmente 

Autoconhecimento      

Conhecimento sobre o cliente      

Conhecimento sobre o comportamento      

Conhecimento sobre o processo de 

intervenção (comunicação terapêutica, 

técnica de resolução de problemas, técnica 

de promoção de esperança, etc) 

     

Conhecimento sobre o contexto/setting      

Conhecimento sobre outras intervenções 

psicoterapêuticas 
     

 

Na sua opinião a Prevenção do Suicídio em Adolescentes implica uma relação terapêutica 

entre o Enfermeiro e o Cliente? 

Sim 

Não 

Na sua opinião a Prevenção do Suicídio em Adolescentes implica um setting próprio 

(internamento de pedopsiquiatria/psiquiatria, cuidados de saúde primários, contexto 

domiciliário, contexto escolar)?  

Sim 

Não 

Na sua opinião quais devem ser as caraterísticas inerentes ao Enfermeiro para executar a 

Prevenção do Suicídio em Adolescentes?  

 Discordo 
Totalmente Discordo Nem concordo 

nem discordo Concordo Concordo 
Totalmente 

Compreensão empática      

Autenticidade      

Capacidade de Não julgar      

Confiança      

Aceitação      

Respeito      

Empatia      

Resposta Compreensiva      

Compreensão      

Esperança      

Honestidade      

Competências de Comunicação      

Humildade      

Capacidade de Escuta      

Congruência      

Confrontação      

Autenticidade      

 

Na sua opinião quais devem ser os objetivos da Prevenção do Suicídio em Adolescentes?  

 Discordo 
Totalmente Discordo 

Nem 
concordo 
nem 
discordo 

Concordo Concordo 
Totalmente 

Clarificar as necessidades, as expectativas 
e os objetivos da pessoa  

     

Informar da importância da sua colaboração 
ativa na resolução da situação 

     

Avaliar risco de suicídio       

Avaliar caraterísticas pessoais que podem 
favorecer a adoção de comportamentos 
suicidários 

     

Avaliar condições de segurança para a 
pessoa e terceiros 

     

Explorar razões para o suicídio      

Identificar os fatores de risco      

Identificar sinais de alerta      

Explorar fatores protetores      

Conhecer objetivos do comportamento.      

Negociar contrato não suicídio      

Capacitar para a resolução de problemas      

Elaborar Plano de Segurança      

Identificar projeto de vida      

Identificar razões para viver      

Examinar os recursos disponíveis      

Elaborar Kit de Esperança      

Identificar pessoas significativas      

Promover envolvimento familiar      

Realizar intervenção psicoeducativa à 
família 

     

Informar sobre recursos comunitários      

Clarificar formas de contacto futuro      

Promover a continuidade de cuidados      
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Na sua opinião quais os dados obrigatórios para a prescrição da intervenção Prevenção do 

Suicídio em Adolescentes?  

 Discordo 
Totalmente Discordo 

Nem 
concordo 
nem 
discordo 

Concordo Concordo 
Totalmente 

Autolesão intencional não letal      

Pensamentos persistentes sobre a 
necessidade de Autolesão 

     

Impulsividade      

Autolesão no último ano      

Tentativa de suicídio anterior      

Existência de plano de suicídio      

Existência de método de suicídio      

Verbalização de ideias de morte e desejo de 
morrer 

     

Revelação de desespero ou inexistência de 
vontade de viver 

     

 

Questões relativas à operacionalização do programa de Prevenção do Suicídio em 

Adolescentes: 

 Discordo 
Totalmente Discordo 

Nem 
concordo 
nem 
discordo 

Concordo Concordo 
Totalmente 

O programa proposto tem a duração de 4 a 
5 semanas (2 a 3 sessões por semana, com 
duração de 60 minutos cada).  

     

O programa proposto tem no mínimo 9 
sessões.  

     

O programa proposto tem no máximo 12 
sessões 

     

 

Os procedimentos da sessão 1 são: 

 Discordo 
Totalmente Discordo 

Nem 
concordo 
nem 
discordo 

Concordo Concordo 
Totalmente 

Planear o programa      

Preparar o setting      

Explicar o funcionamento das sessões      

Clarificar as necessidades, as expectativas 
e os objetivos da pessoa 

     

Informar acerca da importância da sua 
colaboração ativa 

     

Avaliar condições de segurança para a 
pessoa e terceiros 

     

Informar sobre o Programa de Prevenção 
do Suicídio 

     

Negociar os objetivos do Programa de 
Prevenção do Suicídio 

     

Obter consentimento informado e negociar 
contrato terapêutico 
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Os procedimentos da sessão 2 são: 

 Discordo 
Totalmente Discordo 

Nem 
concordo 
nem 
discordo 

Concordo Concordo 
Totalmente 

Identificar o comportamento suicidário      

Explorar razões para o suicídio      

Refletir sobre mecanismos de 
aprendizagem do comportamento e fatores 
que contribuem para a sua manutenção 

     

Identificar fatores precipitantes      

Identificar, por escrito, estímulos que 
aumentam o comportamento suicidário 

     

Refletir sobre estímulos associados ao 
comportamento 

     

Analisar reações perante situações 
imaginadas que evoquem ou levem ao 
aparecimento do comportamento, na 
tentativa de evitar impulsos 

     

Discutir objetivos do comportamento, sem 
julgamento 

     

Facilitar a identificação dos sentimentos e 
emoções sentidos aquando do 
comportamento 

     

Determinar a motivação do doente para 
mudar o comportamento adotado 

     

Discutir histórias de suicídio passadas, 
presentes e orientar para pedidos de ajuda 

     

Negociar um contrato não suicídio com a 
pessoa 

     

Prescrição para a ação (agendamento do 
próximo contacto, tarefas a desenvolver no 
imediato ou entre sessões …) 

     

Resumo e avaliação da sessão      

 

Os procedimentos da sessão 3 são: 

 Discordo 
Totalmente Discordo 

Nem 
concordo 
nem 
discordo 

Concordo Concordo 
Totalmente 

Avaliar o progresso inter-sessão      

Promover reflexão acerca do impacto do 
comportamento suicidário, em si e nos 
outros 

     

Promover o desenvolvimento de estratégias 
alternativas (as soluções devem ser 
fornecidas pela pessoa e, portanto, não 
devem ser sugeridas) 

     

Determinar consequências do 
comportamento suicidário, enquanto 
estratégia de resolução de problemas 

     

Planear estratégias alternativas de 
resolução de problemas 

     

Treinar estratégias alternativas de 
resolução de problemas 

     

Elaborar Plano de Segurança para utilizar 
em situações futuras 

     

Resumo e avaliação da sessão      
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Os procedimentos da sessão 4 são: 

 Discordo 
Totalmente Discordo 

Nem 
concordo 
nem 
discordo 

Concordo Concordo 
Totalmente 

Avaliar o progresso inter-sessão       

Permitir que a pessoa explore os seus 
sentimentos e emoções 

     

Estabelecer prioridades      

Identificar os fatores de risco que possui e 
que contribuem para o comportamento 

     

Identificar sinais de alerta para o 
comportamento 

     

Explorar fatores protetores do suicídio      

Assistir na identificação dos pontos fortes e 
reforçá-los 

     

Reforçar estratégias alternativas de 
resolução de problemas 

     

Resumo e avaliação da sessão      

 

Os procedimentos da sessão 5 são: 

 Discordo 
Totalmente Discordo 

Nem 
concordo 
nem 
discordo 

Concordo Concordo 
Totalmente 

Avaliar o progresso inter-sessão      

Rever plano segurança      

Encorajar a pessoa a identificar novos 
desafios 

     

Motivar a pessoa a definir um projeto de 
vida 

     

Analisar os meios utilizados pela pessoa 
para resolver o problema 

     

Discutir o impacto das estratégias 
delineadas (vantagens e desvantagens) 

     

Efetuar o treino das estratégias delineadas      

Permitir a verbalização de medos, 
preocupações, indecisões e necessidades 

     

Ajudar a examinar os recursos disponíveis 
para alcançar os objectivos propostos (ex.: 
apoio familiar, comunitário,...) 

     

Resumo e avaliação da sessão      

 

Os procedimentos da sessão 6 são: 

 Discordo 
Totalmente Discordo 

Nem 
concordo 
nem 
discordo 

Concordo Concordo 
Totalmente 

Avaliar o progresso inter-sessão      

Elaborar Kit de Esperança      

Enunciar razões para viver      

Ajudar a identificar pessoas de suporte      

Explorar, em conjunto, acontecimentos 
positivos e pessoas significativas, no 
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sentido de identificar razões plausíveis que 
possam dar significado à sua vida 
Escolher atividades de partilha que visem 
responder às necessidades específicas 

     

Efetuar reforços positivos      

Clarificar informações acerca da 
doença/natureza do comportamento que 
adotou 

     

Manter restrição de acesso a meios letais      

Resumo e avaliação da sessão      

 

Os procedimentos da sessão 7 são: 

 Discordo 
Totalmente Discordo 

Nem 
concordo 
nem 
discordo 

Concordo Concordo 
Totalmente 

Avaliar o progresso inter-sessão      

Ajudar a examinar os recursos disponíveis 
para alcançar os objetivos propostos (apoio 
familiar, apoio de amigos, apoio escolar...) 

     

Formalizar contacto com o recurso 
prioritário (o primeiro a ser seleccionado em 
caso de necessidade/emergência) 

     

Alertar família para o risco de suicídio      

Promover apoio/ mobilização familiar      

Promover envolvimento familiar      

Psicoeducação acerca dos 
comportamentos suicidários dirigida à 
família 

     

Incluir a família/pessoas significativas em 
todo o processo de identificação das razões 
para viver 

     

Resumo e avaliação da sessão      

 
Os procedimentos da sessão 8 são: 

 
 

Discordo 
Totalmente Discordo 

Nem 
concordo 
nem 
discordo 

Concordo Concordo 
Totalmente 

Avaliar o progresso inter-sessão      

Encorajar a pedir ajuda      

Discutir plano de segurança      

Disponibilizar informação sobre possíveis 
tratamentos disponíveis 

     

Informar sobre recursos comunitários      

Promover a continuidade de cuidados quer 
ao nível dos cuidados de saúde primários 
quer ao nível especializado 

     

Clarificar expectativas em relação a 
tratamentos e acompanhamento 

     

Clarificar formas de contacto futuro (sms, 
telefonema, e-mail, carta,…) 

     

Motivar a pessoa para o seu projeto de vida      

Elogiar os esforços de autocontrolo que 
desenvolveu 

     

Resumo e avaliação da sessão      
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Os procedimentos da sessão 9 são: 

 Discordo 
Totalmente Discordo 

Nem 
concordo 
nem 
discordo 

Concordo Concordo 
Totalmente 

Avaliar o progresso inter-sessão      

Avaliar o trabalho desenvolvido: Síntese 
dos resultados e utilização dos  
instrumentos utilizados na avaliação 
diagnóstica 

     

Feedback sobre a intervenção      

Esclarecer dúvidas      

Efetuar reforço positivo      

Orientar para recursos 
comunitários/vigilância de saúde 

     

Efetuar separação física      

 

Os procedimentos da sessão de follow-up são: 

 Discordo 
Totalmente Discordo 

Nem 
concordo 
nem 
discordo 

Concordo Concordo 
Totalmente 

Avaliar o progresso desde o fim do 
programa 

     

Rever Plano de Segurança      

Analisar impacto das estratégias 
alternativas de resolução de problemas 

     

Rever projeto de vida      

Kit de Esperança      

Avaliar impacto da mobilização familiar      

Avaliar apoio dos recursos comunitários      

Efetuar reforço positivo      

Resumo e avaliação da recuperação      

 

Sugestões/Comentários ao programa 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Grata pela sua participação! 
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Os procedimentos da sessão 9 são: 

 Discordo 
Totalmente Discordo 

Nem 
concordo 
nem 
discordo 

Concordo Concordo 
Totalmente 

Avaliar o progresso inter-sessão      

Avaliar o trabalho desenvolvido: Síntese 
dos resultados e utilização dos  
instrumentos utilizados na avaliação 
diagnóstica 

     

Feedback sobre a intervenção      

Esclarecer dúvidas      

Efetuar reforço positivo      

Orientar para recursos 
comunitários/vigilância de saúde 

     

Efetuar separação física      

 

Os procedimentos da sessão de follow-up são: 

 Discordo 
Totalmente Discordo 

Nem 
concordo 
nem 
discordo 

Concordo Concordo 
Totalmente 

Avaliar o progresso desde o fim do 
programa 

     

Rever Plano de Segurança      

Analisar impacto das estratégias 
alternativas de resolução de problemas 

     

Rever projeto de vida      

Kit de Esperança      

Avaliar impacto da mobilização familiar      

Avaliar apoio dos recursos comunitários      

Efetuar reforço positivo      

Resumo e avaliação da recuperação      

 

Sugestões/Comentários ao programa 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Grata pela sua participação! 

 

 

Apêndice 6 
 

Instrumento de recolha de dados do estudo de Delphi: 2ª Ronda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questionário para Conceção de Proposta de Programa de Intervenção 
Psicoterapêutica de Enfermagem – Prevenção do Suicídio em Adolescentes 

2ª Ronda 
 

No primeiro questionário enviado e que faz parte de um estudo tipo Delphi, foi solicitada 

resposta às questões relativas à proposta do Programa de Intervenção Psicoterapêutica de 

Enfermagem – Prevenção do Suicídio em Adolescentes.  

As respostas foram selecionadas através dos critérios de concordância positiva estabelecidos, 

e que se traduziram no somatório da percentagem de respostas "concordo" com a 

percentagem de respostas "concordo totalmente", tendo-se obtido um Consenso forte (90% ≤ 

Concordância positiva ≤100%) na quase totalidade das questões formuladas, à exceção das 

questões acerca dos aspetos gerais do programa (duração em semanas e número de 

sessões), que obtiveram os seguintes resultados: 

 

Aspetos gerais do programa Nível consenso 

O programa proposto tem a duração de quatro a cinco semanas (duas a três 

sessões por semana, com duração de 60 minutos cada) 
70,30% 

O programa proposto tem no mínimo nove sessões  70,30% 

O programa proposto tem no máximo doze sessões 70,30% 

 

Neste sentido, foi desenhada a segunda ronda do estudo de Delphi que é constituída por um 

grupo de questões unicamente dirigidas à duração e número de sessões que devem constituir 

o Programa em estudo. 

 Discordo 
Totalmente Discordo 

Nem 
concordo 
nem 
discordo 

Concordo Concordo 
Totalmente 

O programa proposto tem a 
duração de 5 a 6 semanas (2 a 3 
sessões por semana, com 
duração de 60 minutos cada). 

     

O programa proposto tem a 
duração de 7 a 8 semanas (2 a 3 
sessões por semana, com 
duração de 60 minutos cada). 

     

O programa proposto tem no 
mínimo 8 sessões.      

O programa proposto tem no 
mínimo 10 sessões.      

O programa proposto tem no 
máximo 10 sessões      

O programa proposto tem no 
máximo 15 sessões      
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Apêndice 8 
 
Confirmação da submissão do estudo: As representações sociais da morte e do suicídio 

em adolescentes com comportamento suicidário: estudo quantitativo.  
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Apêndice 8 
 
Confirmação da submissão do estudo: As representações sociais da morte e do suicídio 

em adolescentes com comportamento suicidário: estudo quantitativo.  
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