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RESUMO

Ao longo da história, o suicídio se apresenta como problema a nível de
saúde pública, isso significa que essa enfermidade está entre os dez
fatores básicos produtores de óbitos na população no mundo. Pensar
neste instante, o que acontece com a pessoa por meio da perspectiva
contextual a partir da teoria bioecológica, é identificar níveis de influência
ambiental, do individual para o global, respectivamente do microssistema,
mesossistema, exossistema, macrossistema e cronossistema, com ênfase
no ser humano. Este oferece características típicas, potencialidades e
fragilidades. Em conjunto a isso, cada fase de vida da pessoa se configura
como biopsicossocial. Assim, existe a necessidade de se observar
sistematicamente o comportamento humano junto com suas
singularidades e alteridades. Dessa forma, este estudo tem como objetivo
analisar as características epidemiológicas sobre suicídio no Estado do
Amapá. Para tanto, realiza-se um estudo de revisão de literatura com
exploração, armazenamento e interlocução dos conteúdos do período de
2015 a 2020. Foram mantidos somente artigos científicos que dialogam o
tema do suicídio. Após essas etapas, obteve-se um qualitativo no qual as
principais características ponderadas sobre a epidemiologia do suicídio
foram as seguintes: a maior incidência de casos de suicídio se concentra
na capital Macapá, as vítimas são adolescentes e adultos jovens, mais de
70% são do sexo masculino (suicídio consumado), as mulheres
apresentam maior números em tentativas suicidas. Essas características
coadunam com a literatura cientifica, pois, estudos gerais na população
brasileira mostraram similaridades associados as taxas elevadas de
suicídio no sexo masculino (suicídio consumado) e taxas mais altas
relacionada a tentativa e planejamento suicida entre mulheres. Por fim,
verifica-se a necessidade de maiores informações sobre o comportamento
suicida nessas faixas etárias supracitadas, como também pesquisas
nacionais e regionais referentes ao comportamento suicida.
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