IDEAÇÃO SUÍCIDA NA ADOLESCÊNCIA E SUAS CAUSAS??
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Introdução: O resumo trata-se sobre a ideação suícida um dos assuntos, que
atualmente vem cresendo gradativamente entre a população, levando em
consideração a pressão social, questões familiares, escolares, que tem sobre os
sujeitos.. Objetivo: Identificar os casos de ideação suicida recebidos Serviço de
Atendimento Psicológico - SAP Método: Para atender, o obejtivo geral foi utilizado o
método de pesquisar em artigos, levando em consideração que há ideação suícida
é principal demanda enfrentada nos ultimos meses no SAP (Serviço de Atendimento
Psicologico). Para atender o objetivo geral, etapas especificas foram cumpridas:
Levantamendo de demandas trazidas no plantão psicologico; fundamentar sobre o
assunto, relacionar od casos recebidos com a fundameção teorica. Trata-se de uma
pesquisa de cunho qualitativa e documental que foi realizada em uma clínica escola,
onde os dados foram coletados a partir dos prontuários dos plantões psicológicos e
tem como principal objetivo analisar as demandas psicológicas da cidade de
Chapecó e realizar embasamento teórico de acordo com as demandas, atendidas
no Serviço de Atendimento Psicológico(SAP).

Resultados: Foram identificados 10

plantões de ideção suicida em adolescentes, desde março de 2021 à julho de 2021.
Conclusão: Pode-se perceber que a ideação suícida é um assunto pouco falado,
mas tem um grande procura de atendimento com essa queixa principal,
principalmente entre os adolescentes, que trazem essa essas questões por conta da
pressão que sofrem em diversos aspectos, devido a esses fatores é importante falar
mais sobre o assunto. Principalmente nesses momentos de pandemia as pressões
acontecem em maior grau, gerando sofrimento e dificuldades de lidar com as
situãções.
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