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RESUMO 

 

Título: Associações entre ideação suicida e habilidades sociais em adolescentes: uma revisão 

de literatura 

A ideação suicida é considerada um dos principais fatores de risco para o suicídio e se refere 

aos desejos, atitudes ou planos acerca do suicídio. Há evidências de que as habilidades sociais 

podem atuar como um fator protetivo para o suicídio. No entanto, há escassez de estudos a 

respeito da relação específica entre os déficits em habilidades sociais enquanto possível fator 

de risco, evidenciando que a influência dessa variável sobre a ideação e o comportamento 

suicidas ainda precisa ser melhor esclarecida. Com base no exposto, o presente trabalho 

consistiu na revisão da literatura de pesquisas empíricas existente sobre habilidades sociais, 

seus correlatos e a ocorrência de ideação suicida na adolescência, identificando e descrevendo 

artigos que caracterizaram esse repertório e realizando uma análise, por dupla de juízes, das 

características das pesquisas em termos das seguintes categorias: ano de publicação, tamanho 

da amostra, instrumentos utilizados e resultados encontrados. Além disso, com relação aos 

resultados dos estudos, objetivou-se identificar e descrever as associações entre as habilidades 

sociais, seus correlatos e a ocorrência de ideação suicida na adolescência, utilizando-se um 

agrupamento em três conjuntos de resultados: (1) Estilos parentais e habilidades sociais, (2) 

Classes específicas de habilidades sociais dos adolescentes e (3) Correlatos de habilidades 

sociais. A busca foi realizada nos indexadores LILACS, Scielo, PubMED, ScienceDirect e 

PsycINFO, por meio da combinação de descritores selecionados, utilizando-se as seguintes 

palavras-chave: habilidades sociais, ideação suicida e adolescentes. Após a aplicação dos 

critérios de inclusão e exclusão por dois juízes foram selecionados 14 artigos para serem lidos 

na íntegra e analisados neste estudo. Os resultados da revisão evidenciaram que o número de 

estudos empíricos voltados a investigar as relações entre habilidades sociais e ideação suicida 

na adolescência ainda é incipiente. De modo geral, foi encontrada uma tendência de correlação 

negativa entre a ideação suicida em adolescentes e um conjunto de variáveis relacionadas a 

estilos parentais, classes específicas de habilidades sociais e correlatos de habilidades sociais. 

Esses resultados podem ter implicações para a condução de estudos futuros de avaliação e 

intervenção junto a adolescentes com ideação suicida.  

 

Palavras-chave: Habilidades sociais, Ideação Suicida, Adolescência. 
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ABSTRACT 

Title: Associations between suicidal ideation and social skills in adolescents: a literature review. 

Suicidal ideation is considered one of the main risk factors for suicide and refers to desires, 

attitudes, or plans about suicide. There is evidence that social skills can act as a protective factor 

for suicide. However, there is a lack of studies on the specific relationship between deficits in 

social skills as a possible risk factor, showing that the influence of this variable on suicidal 

ideation and behavior still needs to be better clarified. Based on the above, the present work 

consisted of a literature review of existing empirical research on social skills, its correlates, and 

the occurrence of suicidal ideation in adolescence, identifying and describing articles that 

characterized this repertoire and performing a double-judge analysis of the characteristics of 

the research in terms of the following categories: year of publication, sample size, instruments 

used, and results found.  Furthermore, with regard to the results of the studies, we aimed to 

identify and describe the associations between social skills, their correlates, and the occurrence 

of suicidal ideation in adolescence, using a grouping into three sets of results: (1) Parenting 

styles and social skills, (2) Adolescents' specific classes of social skills, and (3) Correlates of 

social skills. The search was carried out in LILACS, Scielo, PubMED, ScienceDirect, and 

PsycINFO indexes with the combination of selected descriptors, using the following keywords: 

social skills, suicidal ideation, and adolescents. After applying the inclusion and exclusion 

criteria by two judges, 14 articles were selected to be read in full and analyzed in this study. 

The results of the review showed that the number of empirical studies aimed to investigate the 

relationship between social skills and suicidal ideation in adolescence is still incipient. In 

general, a negative correlation trend was found between suicidal ideation in adolescents and a 

set of variables related to parenting styles, specific classes of social skills and correlates of 

social skills. These results may have implications for the conduct of future studies of evaluation 

and intervention with adolescents with suicidal ideation. 

 

Keywords: Social skills, Suicidal Ideation, Adolescence.  
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INTRODUÇÃO 

 

Os limites cronológicos da adolescência são definidos pela Organização das Nações 

Unidas (ONU) como o período entre 15 e 24 anos, critério este usado principalmente para fins 

estatísticos e políticos. A Organização Mundial da Saúde (OMS) define a adolescência como o 

período entre 10 e 19 anos completos e considera que a juventude se estende dos 15 aos 24 

anos. Não obstante, a o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), referência para criação de 

leis e programas que assegurem os direitos desta população no país, na Lei 8.069, de 1990 

(artigo 2°), define a adolescência como o período que vai dos 12 aos 18 anos. Esta definição é 

aplicada também pelo Ministério da Saúde do Brasil e pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística - IBGE. 

Segundo Cole e Cole (2004), a adolescência é um período de desenvolvimento bastante 

complexo, caracterizado por mudanças biológicas, desenvolvimento cognitivo, emocional e 

social, que exige do indivíduo uma série de ajustamentos e adaptações que dirigem o indivíduo 

para a vida adulta.  Trata-se de um processo biopsicossocial que à primeira vista associa-se às 

mudanças orgânicas (morfológicas e funcionais) da puberdade e termina com a adaptação a 

essas novas estruturas físicas, psicológicas e sociais e com a inserção do indivíduo na sociedade 

adulta (Formigli, Costa & Porto, 2000). Neste contexto, Cole e Cole (2004), salientam que essas 

transformações apresentam implicações diretas sobre os aspectos interpessoais.  

Tem-se observado, nas últimas décadas, um crescimento no comportamento suicida 

entre jovens (Araújo, Vieira, & Coutinho, 2010). De acordo com a Organização Mundial da 

Saúde (2014), o suicídio constitui-se, atualmente, um problema de saúde pública mundial. No 

mundo todo, o suicídio está entre as cinco principais causas de morte na faixa etária entre 15 e 

19 anos (Moreira, & Bastos, 2015).  

Embora as estatísticas de suicídio se distribuam de maneira desigual em diferentes 

países, o número geral de suicídios teve um aumento de 60% nos últimos 50 anos (Olniczak, et 

al., 2018). Estima-se que os países de baixa e média renda representem 75% dos suicídios em 

todo o mundo (OMS, 2014). As taxas de suicídio entre adolescentes e jovens adultos são mais 

elevados na Ásia Oriental do que as de outras regiões. Os óbitos são mais prevalentes nas áreas 

urbanas em comparação às áreas rurais (McLoughlin et al., 2015). No Brasil, entre 2000 e 2015, 

ocorreram 11.947 óbitos por suicídio em adolescentes (Cicogna, Hillesheim & Hallal, 2019). 

Neste período, observou-se um crescimento de 47% no número de óbitos decorrentes de 

https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-85572015000300445&lng=en&nrm=iso#B3
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suicídio na adolescência, passando de 1,71 por 100.000 habitantes em 2000 para 2,51 em 2015 

(Cicogna, Hillesheim & Hallal, 2019).  

Os registros oficiais sobre o suicídio podem vir a ser falhos e subestimados (Borges, & 

Werlanqww1g, 2006). O número que consta nas estatísticas oficiais provém das causas de 

morte registradas nos atestados de óbitos e os atos autodestrutivos são, muitas vezes, negados 

e/ou escondidos pela família (Araújo et al., 2010). As estatísticas sobre tentativas de suicídio 

são ainda menos confiáveis do que os de suicídio e estima-se que podem superar, em pelo 

menos dez vezes, os índices de suicídio (Moreira, & Bastos, 2015). Comumente, na literatura 

salienta-se que os fatores associados ao suicídio na adolescência possuem uma etiologia 

complexa e multifacetada, cujo desfecho final pode ser considerado uma morte evitável (Castro, 

Cunha, & Souza, 2011; Cantão & Botti, 2015).  

Para Schlösser, Rosa e More (2014), tentativas anteriores de suicídio e história familiar 

de suicídio estão entre os principais fatores de risco para o comportamento suicida na 

adolescência. Da mesma forma, indivíduos que padecem de doenças mentais (principalmente 

depressão), com ausência de apoio social, expostos a eventos estressantes e que possuem 

determinadas características sociais e demográficas, tais como pobreza, desemprego e baixo 

nível educacional, possuem maior risco para suicídio (Lovisi et al., 2009).  Sabe-se, ainda, que 

o suicídio é a principal causa de morte entre jovens institucionalizados (Gallagher & Dobrin, 

2006).  Adolescentes que vivenciam maus-tratos na infância, tais como abuso físico, 

psicológico, sexual e negligência, também são mais propensos à ideação suicida e a tentativas 

de suicídio (Kwok, Yeung, Low, Lo & Tam, 2015). Não obstante, adolescentes de minorias 

sexuais correm maior risco do que seus pares heterossexuais de cometer suicídio (Haas et al., 

2010).  

A ideação suicida é considerada um dos principais fatores de risco para o suicídio efetivo 

(Borges & Werlang, 2006). O construto ideação suicida se refere aos pensamentos de 

autodestruição e engloba desejos, atitudes ou planos acerca do suicídio (Borges & Werlang, 

2006). Pesquisas realizadas com adolescentes têm evidenciado uma alta prevalência de ideação 

suicida nessa população (Wang, Lai, Hsu & Hsu, 2011).  Segundo Moreira e Bastos (2015), a 

ocorrência de pensamentos suicidas esporádicos não é anormal durante a adolescência. Muitos 

dos comportamentos atípicos manifestados pelos adolescentes podem estar relacionados a 

vicissitudes comuns deste período do desenvolvimento, que serão naturalmente superados. 

Entretanto, torna-se motivo de preocupação quando a realização dos mesmos parecem ser a 

única solução para os problemas enfrentados (Moreira, & Bastos, 2015).   

https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-85572015000300445&lng=en&nrm=iso#B15
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-85572015000300445&lng=en&nrm=iso#B15
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-85572015000300445&lng=en&nrm=iso#B24
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De acordo com Nunes e Mota (2017), o estabelecimento de relações interpessoais mais 

positivas está entre os principais fatores que auxiliam na redução da probabilidade de 

manifestação de ideação suicida mediante os problemas. Neste contexto, Del Prette e Del Prette 

(2017) salientam que as Habilidades Sociais favorecem o estabelecimento de relacionamentos 

interpessoais saudáveis e produtivos, a emissão de comportamentos adaptativos e o 

desenvolvimento de estratégias de enfrentamento diante de situações de estresse ou frustração. 

De acordo com Del Prette e Del Prette (2017), as Habilidades Sociais referem-se a classes de 

comportamentos sociais presentes no repertório do indivíduo, que são requeridas para lidar de 

maneira adequada com as demandas e situações interpessoais. Essas habilidades contribuem 

para a competência social e propiciam atender de maneira satisfatória às demandas das 

diferentes situações sociais. Trata-se, portanto, de uma variável de extrema importância, 

sobretudo na adolescência, que é um período de conflitos e de grande vulnerabilidade. 

Segundo Del Prette e Del Prette (2009), as habilidades sociais podem ser subdivididas 

em seis classes, que são de suma importância na adolescência, a saber: autocontrole, empatia, 

civilidade, assertividade, desenvoltura social e abordagem afetiva. Essas habilidades podem 

auxiliar o adolescente a resolver problemas cotidianos e a sentir-se socialmente aceito na 

medida em que maximizam as chances de obtenção de reforçadores positivos do ambiente 

(Campos, Del Prette, Del Prette, 2014).  Evidencia-se que comprometimentos nas habilidades 

sociais podem acarretar déficits que causam prejuízos ao desempenho e às interações sociais, 

podendo também estar associados, tanto de forma correlacional como preditiva, a indicadores 

de transtornos psicológicos internacionalizantes, como depressão (Campos, Del Prette & Del 

Prette, 2014). Especificamente com relação ao suicídio, a literatura evidencia que as habilidades 

sociais podem atuar como um fator protetivo (Leme et al., 2019). 

No contexto brasileiro, a maioria dos estudos sobre a temática abordou a morte por 

suicídio, sendo que uma menor parte relatou outros fenômenos como ideação, planejamento ou 

tentativa de suicídio (Piccin et al., 2020). Além disso, poucas pesquisas estudaram 

exclusivamente crianças e/ou adolescentes, sendo a maioria delas conduzidas com amostras das 

regiões sul e sudeste do Brasil (Piccin et al., 2020).  Evidencia -se, portanto, que, a influência 

dos déficits em habilidades sociais enquanto possível fator de risco para o comportamento 

suicidas ainda precisa ser melhor esclarecida (Piccin et al., 2020).  

Com base no exposto, foi realizada uma revisão de literatura acerca de estudos que 

investigaram o repertório de habilidades sociais e a ocorrência de ideação suicida em 

adolescentes. Nessa revisão, buscou-se identificar e descrever as associações entre as 

habilidades sociais, seus correlatos e a ocorrência de ideação suicida na adolescência, 
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utilizando-se um agrupamento em três conjuntos de resultados: (1) Estilos parentais e 

habilidades sociais, (2) Classes específicas de habilidades sociais dos adolescentes e (3) 

Correlatos de habilidades sociais. Além disso, buscou-se identificar e descrever as 

características das pesquisas em termos das seguintes categorias de análise: ano de publicação, 

tamanho da amostra, instrumentos utilizados e resultados encontrados.  
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CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

A partir do estudo de revisão de literatura realizado, evidenciou-se que o número de 

estudos empíricos voltados a investigar os déficits em habilidades sociais enquanto possível 

fator de risco para o suicídio na adolescência ainda é reduzido. Os resultados desta revisão 

permitiram retificar as necessidades de pesquisas que investiguem o comportamento suicida de 

uma forma abrangente e multifacetada, especialmente no contexto brasileiro.  

Os resultados, no geral, apontaram para uma correlação negativa entre a ideação suicida 

em adolescentes e um conjunto de variáveis relacionadas a estilos parentais, classes específicas 

de habilidades sociais e correlatos de habilidades sociais. No que se refere aos fatores de 

proteção contra o desenvolvimento de suicídio, observou-se que uma melhor gestão de 

emoções, capacidades de lidar com a adversidade, formulação de soluções mais adequadas para 

resolver problemas de forma eficaz, flexibilidade para gerar soluções alternativas, habilidades 

de comunicação eficazes, desenvolver uma orientação positiva para o problema e introduzir 

estratégias ativas de enfrentamento desempenham um papel protetivo para o comportamento 

suicida. Nesse contexto, intervenções com o objetivo de aprimorar as competências sociais 

podem ter o potencial de gerar um impacto positivo sobre a redução das taxas de suicídio na 

adolescência.  

Quanto ao fortalecimento das redes de apoio dos adolescentes, os resultados dos estudos 

indicaram a necessidade da inclusão da família e de outros setores que tradicionalmente 

trabalham com jovens, tais como os profissionais da educação, os grupos de pares e a escola, a 

fim de combinar esforços e promover relações mais satisfatórias nos diversos contextos de 

convivência do adolescente. A adoção de medidas nessa direção pode auxiliar na prevenção ao 

suicídio, bem como na promoção de saúde física e mental na adolescência. Verificaram-se, 

ainda, resultados contraditórios com relação ao papel da empatia na manifestação da ideação 

suicida em adolescentes, o que sugere a necessidade de novas pesquisas que investiguem mais 

detidamente essa questão.   

A adolescência frequentemente é acompanhada por uma série de correlatos 

comportamentais e emocionais que podem ser prejudiciais tanto para a saúde física como para 

a saúde mental dos adolescentes. Nesse sentido, intervenções que visem a aprimorar as 

competências sociais e o estabelecimento de relações íntimas mais satisfatórias podem ter o 

potencial de colaborar com a promoção de saúde mental na adolescência. Supõe-se que a 

realização de intervenções tanto em situações típicas como adversas pode gerar um impacto 

positivo sobre a redução das taxas de suicídio na adolescência. Resta saber, mediante pesquisas 
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futuras, se a aquisição de diferentes classes de habilidades sociais, por meio de programas de 

intervenção, pode resultar em uma redução efetiva do suicídio em diferentes contextos.  
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