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RESUMO: O suicídio de jovens cresce de modo lento, mas constante no Brasil: 
dados mostram que, em 12 anos, a taxa de suicídios na população de 15 a 29 
anos subiu de 5,1 por 100 mil habitantes em 2002, para 5,6 em 2014, 
aumentando 10% (BBC, 2017). Ao longo dos anos as visões sobre suicídio 
mudaram, e hoje, com o aumento significativo de tentativa de suicídio - TS em 
crianças e adolescentes, requisita-se políticas públicas para cuidado e 
prevenção. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), faz-se necessário 
ações integradas para proteger crianças e adolescentes, e, assim, a OMS (1999) 
lançou guia de informações educacionais visando prevenção de TS, e 
envolvimento de “profissionais da saúde, educação, serviço social, governos, 
legisladores, membros da comunicação social, magistrados, famílias e 
comunidade”, para um acompanhamento mais eficaz, avaliando a resposta da 
equipe, analisando consequências que levaram a TS, melhorar a prevenção, e 
evitar reincidências. Em 2006, o Ministério da Saúde Brasileiro implantou o 
Programa Fica Vivo buscando promover prevenção e monitorar aos tipos de 
violências que crianças e adolescentes estão submetidos. O presente estudo 
analisou os dados do SINAM (Sistema de Informação Nacional de Agravos) e 
analisados na intencionalidade de buscar alternativas de prevenção, diminuição 
da reincidência de TS, verificação de políticas públicas efetivas no público 
infanto-juvenil. Identificou dados da realidade de Uberaba/MG/Brasil com índice 
maior de TS com crianças/adolescentes, a saber: gênero: feminino (69%), 
masculino (31%); Raça: negros/Pardos (54%), Brancos (41%); Tipos de 
violências; Física (42%), Psicológica (9%), Sexual (3%), outras (45%); 
Localização de moradia das vítimas: urbana (96%), rural (2%) - Instituição 
prisional (2%); Formas: Envenenamento (58%), uso de bebida alcoólica (5%); 
Horário da ocorrência: manhã (5%), tarde (6%), noite (9%), não responderam 
(80%).. As características avaliadas foram: violência auto-provocada, (100%). 
Reincidência (39%). Idade da vítima de 1 ano a 11anos (2%), 12 anos (5%), 13 
anos (22%), 14 e 15 anos (19%), 16 anos (6%), 17 anos (22%). Destaca-se que 
97% não possuíam relacionamento/convivência com figura paterna. Todas as 
crianças e adolescentes, foram encaminhadas para ao Centro de Atenção 
Psicossocial para Infância (CAPSI), sendo que algumas já estavam em 
acompanhamento pela Instituição. No estudo, destacam-se índices de 
reincidência de TS, ou seja, crianças e adolescentes que voltaram a cometer o 
ato contra sua própria vida (39%), demandando maior atenção e políticas de 
prevenção e acompanhamento. Concluindo, o conhecimento acadêmico leva a 
práxis, e a intervenção comprometida no que se relaciona às famílias 
socialmente vulneráveis, especialmente crianças e adolescentes, e TS 
relacionadas às problematizações sociais, as quais podem ser amenizadas com 
políticas públicas mais eficazes, corroborando como Projeto Ético Político do 
Profissional de Serviço Social. 
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