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ÁREA TEMÁTICA: (marque uma das opções) 

(    )  COMUNICAÇÃO 

(    )  CULTURA 

(    )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 

(    )  EDUCAÇÃO 

(    )  MEIO AMBIENTE 

( X )  SAÚDE 

(    )  TECNOLOGIA E PRODUÇÃO 

(    )  TRABALHO 
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TERAPÊUTICA MÉDICA APLICADA (LATEM) 
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Resumo: O aumento excessivo do número de casos de suicídio entre jovens e adultos que 

frequentam as instituições do ensino superior tem chamado a atenção de representantes da 

comunidade, os quais estão dispostos a possibilitar uma movimentação em defesa a prevenção 

ao suicídio. Já é conhecido que o estresse e a falta de humanização que permeiam o dia-a-dia 

dos estudantes do ensino superior, podem ser os agravantes e desencadeadores de episódios 

de suicídio. Dentro deste contexto, a proposta de uma palestra de sensibilização a respeito 

suicídio, tem o objetivo trazer de forma clara quais os aspectos envolvidos, bem como 

promover ações emergenciais, através de medidas pedagógicas para uma profunda 

transformação social, e para a recuperação de valores fundamentais para a sobrevivência do 

homem em sociedade.  
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NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

Liga Acadêmica de Terapêutica Médica (LATEM). 

PROJETOS VINCULADOS 

Projeto de Evento: Prevenção ao Suicídio 1ª Edição.  

PÚBLICO-ALVO  

                                                 
1 Ligante; Universidade Estadual de Ponta Grossa; Medicina;  
2 Ligante; Universidade Estadual de Ponta Grossa; Medicina;  
3 Professora coordenadora; Universidade Estadual de Ponta Grossa; Medicina. 
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Acadêmicos vinculados aos cursos do Setor de Ciências Biológicas e da Saúde 

(SEBISA, e de outros setores de conhecimento da Universidade Estadual de Ponta Grossa.  

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

O evento foi realizado no Campus Central da Universidade Estadual de Ponta 

Grossa, localizado no município de Ponta Grossa-Pr, que recebe acadêmicos de mais de 20 

municípios. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Grande Auditório da Universidade Estadual de Ponta Grossa, Campus Central. 

JUSTIFICATIVA 

 O suicídio é considerado um grave problema de saúde pública, não apenas em 

números absolutos, como em termos de sofrimento humano e econômico (FICHER et al, 

2008). Figura entre as dez principais causas de morte no mundo, prevalecendo e aumentando 

de maneira alarmante entre jovens e adultos jovens, especialmente em campus universitários 

(DUTRA, 2012; LEW, B. et al, 2019). 

Não há registros absolutos quanto ao número de casos de tentativa de suicídio ou 

morte por suicídio na literatura, visto a ausência de estatísticas adequadas e fidedignas 

(FICHER et al, 2008). Estima-se, entretanto, que, em 2014 nos Estados Unidos, 108.000 

estudantes universitários tenham tentado cometer suicídio. Em proporções mundiais, a 

prevalência de idealização e planos suicidas entre estudantes é de 5,4-38% (LEW, B. et al, 

2019) 

Adentrando ao nível superior, e transitando entre o final da adolescência e começo da 

vida adulta, essa população – que configura um grupo único nesse contexto - deve se adaptar 

a novos desafios sociais e acadêmicos. São confrontados então com ajustes na condição de 

vida - muitas vezes saindo de casa - enfrentando um clima de cobrança no campus, além do 

estresse psicológico sobre a performance acadêmica, que inclui a realização de tarefas, 

projetos e estágios, associado ao pouco tempo para se dedicar a atividades extracurriculares 

com intuito de relaxar (DUTRA, 2012; LEW, B. et al, 2019). 
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Já é conhecido que o estresse e a falta de humanização que permeiam o dia-a-dia dos 

estudantes do ensino superior, podem ser os agravantes e desencadeadores de episódios de 

suicídio.  

No Município de Ponta Grossa, existe um movimento encabeçado pela Associação 

Comercial e Industrial de Ponta Grossa (ACIPG), o qual tem o objetivo de desenvolver ações 

no sentido de proteção à criança e aos adolescentes que se encontram em situação de 

vulnerabilidade em relação a violência, depressão e tentativas de suicídio. A ACIPG, 

portanto, criou a Comissão de Proteção à Infância e ao Adolescente, que vem atuando em 

várias frentes, tanto envolvendo a mídia, através de programa de TV, como com a capacitação 

para professores, diretores e equipes pedagógicas das escolas municipais e estaduais.  

Desta forma, foi criada a parceria entre a Comissão de Proteção à Infância e ao 

Adolescente da ACIPG e a Liga Acadêmica de Terapêutica Médica da Universidade Estadual 

de Ponta Grossa, como o objetivo de colaboração mútua, tanto nas capacitações mencionadas 

acima, como também na promoção de palestras para a comunidade acadêmica. 

Assim, a proposta de uma palestra de sensibilização a respeito suicídio para 

acadêmicos do Setor de Ciências Biológicas e da Saúde, como de outros setores de 

conhecimento, tem o objetivo trazer de forma clara quais os aspectos envolvidos nos 

episódios de suicídio, bem como promover ações emergenciais, através de medidas 

pedagógicas para uma profunda transformação social, e para a recuperação de valores 

fundamentais para a sobrevivência do homem em sociedade, e dos acadêmicos no meio 

acadêmico. 

  

OBJETIVOS 

O objetivo do evento foi oportunizar a sensibilização sobre o suicídio de jovens e 

adultos, abrangendo a contextualização sobre as causas de suicídio; sensibilização das formas 

de prevenção ao suicídio e humanizar para percepção de sintomas que sinalização o risco de 

suicídio. 

METODOLOGIA 

Foi realizada na forma de uma palestra no Grande Auditório da Universidade Estadual 

de Ponta Grossa, no dia 29 de outubro às 19:00h, com duração de 4 horas, tendo como 
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palestrante o Dr. Adriano Lima, psicólogo convidado pela Comissão de Proteção à Infância e 

ao Adolescente da ACIPG. 

O projeto foi divulgado durante todo o mês de setembro e outubro através de redes 

sociais e cartazes pelos blocos do Campus Uvaranas da Universidade Estadual de Ponta 

Grossa. 

O tema da Palestra foi: “VAMOS FALAR DO QUE MUITAS VEZES NOS PARECE 

IMPERCEPTÍVEL: SUICÍDIO”. 

RESULTADOS 

Houve uma grande a participação de acadêmicos dos diversos cursos de graduação 

do SEBISA, bem como de outras áreas da UEPG e também de outras instituições de ensino 

do Município de Ponta Grossa, isto posto, entende-se que há um grande interesse da 

população acadêmica a abordagem do assunto e a popularização da atenção voltada a sinais e 

sintomas que sinalizam o risco de suicídio.  

FOTO(S) 

 

Palestrante Dr Adriano junto com os ligantes 
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Palestrante Dr Adriano  

 

 

Parceria entre a ACIPG e a Latem  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conclui-se que a gravidade sobre suicídio na população acadêmica justifica sua 

importância e incorporação como pauta nas reuniões da LATEM, e também através de 

abordagem prática de forma a discutir a importância da popularização de sinais e riscos, no 

âmbito de educação em saúde voltadas a população universitária.  
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