
18º SEMINÁRIO DE PESQUISA & EXTENSÃO DA UEMG

 18/10/2016

CIÊNCIAS HUMANAS ( PÔSTER )

NOME: GISLENE CORDEIRO DE OLIVEIRA

TÍTULO: O SUICÍDIO ENTRE IDOSOS E A PSICOLOGIA: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA

AUTORES: RONALDO SANTHIAGO BONFIM DE SOUZA, GISLENE CORDEIRO DE OLIVEIRA, GISLENE CORDEIRO DE OLIVEIRA, GISLENE CORDEIRO DE OLIVEIRA, RONALDO

SANTHIAGO BONFIM DE SOUZA

AGÊNCIA FINANCIADORA (se houver): PAPq

PALAVRA CHAVE: SUICÍDIO, IDOSOS, PSICOLOGIA, REVISÃO SISTEMÁTICA

RESUMO

O suicídio é um fenômeno complexo, que sempre esteve presente ao longo da história da humanidade, tendo adquirido significados dos mais diversos. O mesmo pode ser

conceituado enquanto um ato executado contra si mesmo, de maneira consciente e deliberada, onde há a intenção de morte, utilizando-se de meios que o indivíduo acredita ser

letal (Associação Brasileira de Psiquiatria, 2014). O suicídio entre idosos é um assunto referente à saúde pública, que ganha cada vez mais atenção, diante do aumento acelerado

das taxas de envelhecimento populacional (Rios et. al., 2013). De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o suicídio a partir dos 65 anos é considerado como um

dos mais sérios problemas de saúde pública da sociedade atual (Ciulla, 2013). Sendo a psicologia um campo que lida com o sofrimento humano, é extremamente importante

discutir acerca de tal tema, já que o indivíduo que possui ideação suicida está passando por um processo de sofrimento e necessita de ajuda psicológica. Realizar uma revisão

sistemática acerca do tema se faz pertinente para que seja possível conhecer as produções científicas sobre a psicologia e o suicídio entre idosos até o presente momento, para

que futuramente facilite pesquisas no tocante a essa temática, avançando no desenvolvimento de intervenções. Está sendo realizada uma revisão sistemática de artigos nas

bases eletrônicas Capes, Lilacs, Scielo, e PePsico (BVS-Psi), com descritores em português e inglês, para que seja possível abranger estudos internacionais (Ago/2016). Foram

encontrados um total de 118 acerca do tema. E que ainda passarão por uma avaliação com critérios específicos para inclusão ou exclusão para o presente estudo. Percebe-se

pouco material na área da psicologia acerca do tema. Destaca-se diante dos resultados preliminares encontrados a necessidade de um maior estímulo à produção de pesquisas

sobre o tema, pois estes estudos podem refletir em ações diretas na saúde pública.
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