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POSVENÇÃO: A PRESENÇA DA AUSÊNCIA
Aline Tavares De Freitas, Izabella Ramos Pêsso, Tamires Souza Dos Santos, Vanderléa
Dias Da Mota, Walkíria Ferreira Da Silva, João Paulo De Paiva Ramos
O suicídio ainda é um tabu e, portanto, pouco se fala sobre o assunto e menos ainda sobre os
sobreviventes, podendo trazer consequências devastadoras para as pessoas impactadas por
essa morte. Este estudo tem como objetivo encontrar uma evidência sobre a importância e
necessidade da posvenção ao suicídio, bem como os problemas acarretados devido aos
estigmas e preconceitos. Nesse ponto de vista a proposta é utilizar o método de revisão
literária sistemática seguindo os seguintes passos: Os artigos científicos sobre a temática serão
acessados nas bases de dados Scielo e Pepsic, para a busca em título e resumo dos artigos
destas bases de dados; Nos critérios de busca estão sendo utilizados os termos MESH:
“suicídio”, “posvenção”, “luto ao suicídio” e “tabu do suicídio”; Os artigos serão separados,
fichados e organizados para favorecer a escrita. Até o presente momento, cinco artigos foram
avaliados e fichados. Como resultado parcial, inferimos uma necessidade de maior
conscientização sobre o tema, mais estudos e compartilhamento de informações e maior
disponibilização de apoio aos enlutados, com a criação de mais grupos de ajuda e centros que
possam oferecer auxílio e maior capacitação dos profissionais quanto ao papel no apoio aos
enlutados, para que as reações de luto normal não venham a se tornar um luto patológico.
Além disso, é importante que os profissionais da saúde reconheçam seus limites e que a
sociedade entenda que eles são seres humanos que também apresentam vulnerabilidades, e
que podem sofrer com a perda de um paciente. Com o presente trabalho, pudemos observar
que o suicídio ainda está encoberto por muitos mitos, preconceitos e estigmas. Isso faz com
que surjam diversos problemas, principalmente no que diz respeito aos enlutados, como
isolamento social e negação dos sentimentos, prejudicando a saúde mental e aumentando o
risco de depressão e suicídio.
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