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ENTENDIMENTOS SOBRE O SUICÍDIO
Caio James Silva Storck, Rafael Martins Lemos, Lhara Manuela Ribeiro de Paiva
Hubner, Luisa Soares da Silva e Thayne Souza Carvalho, João Paulo de Paiva Ramos.
O suicídio é avaliado pela Organização Mundial de Saúde como problema de saúde pública,
sendo uma entre dez causas mais frequentes de morte em todas as idades. Tendo em vista que
com bases teóricas da psicologia conseguimos entender que o comportamento suicida surge
em diversas circunstâncias e sempre suscita muitas inquietações. Avaliar o entendimento dos
alunos universitários sobre o comportamento suicida e o que realmente ele representa na
sociedade. Tendo como centro do estudo obter informações coletadas de alunos da Faculdade
do Futuro, podendo assim fazer uma análise do que é entendido sobre o tema suicídio. Estudo
transversal que consiste em uma pesquisa de levantamento de dados qualitativo e quantitativo
sobre atitudes e opiniões de um grupo populacional universitário acerca do entendimento do
comportamento suicida. Até o presente momento foi realizada uma revisão literária
sistemática nas bases de dados Scielo e Bireme, para a busca em título e resumo dos artigos
destas bases de dados nos últimos 10 anos (2008 a 2018). Nos critérios de busca estão sendo
utilizados os termos: “teorias sobre o suicídio” “comportamento suicida” e “prevenção ao
suicídio”. O tema suicídio ainda é cercado de tabus em nossa sociedade, com diversos
entendimentos e interpretações ligados às religiões, culturas, meio social, entre outros. Até o
presente momento concluímos que as bases teóricas sobre a temática ainda se divergem muito
buscando as reais causas por trás do comportamento suicida. Ressaltando a dificuldade das
pessoas em falar sobre a morte, principalmente ligadas ao suicídio, consideramos importante
trabalhar com o método de pesquisa transversal, para avaliar melhor o que as pessoas
entendem sobre esse ato.
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