Esquizofrenia: Divisão da Mente
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Embora tenha surgido há milênios, segundo a história, a esquizofrenia é um transtorno
psicótico mental, que atinge um a cada 100 pessoas na população em geral, predominando
faixas entre a adolescência e o início da idade adulta. Podendo, além de diversas pesquisas,
continuar sendo um mistério e assemelhada a outras doenças, com sintomas parecidos, como
o que iremos citar durante o trabalho: a influência do isolamento social ao suicídio de um
esquizofrênico. Por muito tempo, tal transtorno mental não havia sido classificado, foi só a
partir do século XX, que Eugen Bleurer, psiquiatra sueco, criou o nome "esquizofrenia" que
significa "divisão" e "mente" em grego, que caracteriza a dupla personalidade de um portador
de esquizofrenia. Além de conter diversos tipo de esquizofrenia, como a simples, residual,
paranoide, desorganizada, catatônica e indiferenciada, nos baseamos no tipo simples onde
os principais sintomas são: emoções erráticas, isolamento social, falta de afetividade com
pessoas ao seu redor, mudança de personalidade, e ainda, depressão. E, por meio de
pesquisas e relatos podemos obter tais informações que consistem ou não na hipótese de
que tal comportamento aferido pelo mesmo, isolamento social, levaria ao suicidio. O problema
a ser analisado é: isso seria possível? O isolamento social aderido por eles pode levar ao
suicidio? A pesquisa a ser abordada neste trabalho pode ser classificada como explicativa,
pois busca analisar os fatos pelo qual levam um portador de esquizofrenia a possivelmente
cometer suicidio. Deve-se ao procedimento quantitativa, onde busca a compreensão de tal
assunto, verificando e explicando a relação entre o isolamento social e o suicidio, por meio de
pesquisas de campo. Podendo, pelo meio dialético, interpretar registros que podem afirmar
ou não se tal transtorno mental pode ocasionar o suicidio.
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