VIVER COM ALEGRIA

PREVENÇÃO DA AUTOMUTILAÇÃO E DO SUICÍDIO INFANTOJUVENIL
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PALAVRA DO PRESIDENTE
Por mais difícil que possa parecer, precisamos tratar seriamente de assuntos que
são considerados tabus na nossa sociedade e, juntos, tentar encontrar
caminhos para prevenir os danos que alguns comportamentos podem causar.
Temos assistido em todo o mundo ao avanço nos casos de suicídio e
automutilação entre crianças e adolescentes. No Brasil, não é diferente. Diante
dessa grave realidade, uma das principais saídas é a informação.
Conhecer melhor as causas, os sinais de alerta e as maneiras de intervenção
nesses casos é fundamental para que as pessoas dessa faixa etária consigam
lidar com suas questões de saúde mental e superá-las sem consequências
drásticas. Essa cartilha tem o objetivo de colocar esse assunto em pauta e
auxiliar pais, educadores e a sociedade em geral a enfrentar essa problemática.
A automutilação e o suicídio são fenômenos complexos e multifatoriais que
podem afetar pessoas das mais diversas condições, faixas etárias e origens.
Por essa razão, precisamos estar atentos aos sinais e buscar ajuda
especializada. Precisamos de ações como essa para entender e superar juntos
tais questões e, assim, ofertar uma vida mais saudável às nossas crianças e
adolescentes.
Antônio Henrique
Presidente da Câmara Municipal de Fortaleza
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“Com um pouco de esforço,
podemos descobrir o lado bom
de todas as nossas emoções.
E perceber que cada uma tem
seu papel em nossas vidas”.
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APRESENTAÇÃO
Diante de tantas necessidades sociais, emocionais, políticas e de assistência, a
construção desta cartilha tem como objetivo acolher as problemáticas de saúde
mental infantojuvenil que vão além do contexto da saúde. Compreendemos que
os primeiros anos de vida de uma criança devem ser iniciados com amor e
cuidado, e que a família tem a função de proteger o desenvolvimento saudável
da criança até sua completa autonomia.
É importante que se possa acolher e trabalhar o assunto da automutilação e do
suicídio como estratégia de cuidado e política pública. Igualmente, é essencial
entender as dificuldades dos pacientes/usuários, expandir as reflexões sobre
saúde mental, promover experiências de prevenção e promoção de saúde,
fortalecer atitudes de resiliência, solidariedade e empatia coletivamente.
O que fazer para transformar o que limita, aumentar a autoconfiança, ter
resiliência, melhorar a comunicação, ter autorresponsabilidade, hábitos
construtivos e relacionamentos familiares e sociais saudáveis nos dias de hoje?
Como trabalhar esses assuntos com as crianças e os adolescentes?
O sentimento constante de inadequação aos estilos de vida, de inferioridade, de
achar que ninguém vai gostar dele como ele é de verdade, de achar que precisa
ter um padrão de beleza a ser visto por todos, inclusive nas redes sociais a cada
segundo, a sensação de se sentir aprovado nos grupos aos quais quer
pertencer para ser aceito. Tudo isso, quando somado e não resolvido, acaba
invadindo a mente de quem não está preparado para tantas cobranças.
Essa cartilha traz, ainda, orientações preventivas e se destina a pais,
cuidadores, educadores, profissionais de saúde e sociedade civil.
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COMPREENDENDO
O DESENVOLVIMENTO
INFANTOJUVENIL

A infância e a adolescência são fases do desenvolvimento humano
caracterizadas por mudanças fisiológicas, psicológicas, emocionais, físicas,
cognitivas, emocionais, sociais e comportamentais.
A adolescência é uma das etapas mais importantes na vida do ser humano,
envolvendo descobertas, decisões importantes e problemáticas que podem
afetar a vida adulta. É um momento em que o adolescente se reinventa,
aprende, vive e experimenta diferentes realidades e emoções. Esse momento é
marcado por muitas inseguranças e desafios.
Desse modo, o desenvolvimento é um processo que envolve aprendizado,
orientação e a possibilidade de aprimorar diversas capacidades.
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VOCÊ SABIA?
A automutilação e o suicídio
são tipos de VIOLÊNCIA e
são muito comuns na
infância e na adolescência.
MAS… Fique de olho na
diferença. O comportamento
da automutilação não
demonstra a intenção de
tirar a própria vida, e sim
obter alívio momentâneo; já
a tentativa de suicídio pode
levar à perda definitiva de
quem amamos.
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O QUE É
AUTOMUTILAÇÃO?
É um tipo de violência intencional e autodirigida pela própria pessoa.
A automutilação pode se iniciar na infância e na adolescência, sendo
considerada uma dificuldade para o desenvolvimento positivo nessas etapas
da vida.
Esse comportamento também é compreendido como uma ação, em que o
indivíduo intencionalmente causa lesões a si mesmo provocando cortes,
arranhões ou queimaduras na própria pele. O alvo é sempre o corpo.
A automutilação é muito grave, por isso nunca deve ser considerada exagero ou
“frescura”. Os comportamentos autoagressivos precisam ser conhecidos e
tratados.
Devemos diferenciar Autolesão Sem Intenção Suicida (ASIS) do comportamento
suicida. A Autolesão Sem Intenção Suicida é um comportamento intencional
envolvendo agressões diretas ao próprio corpo, não aceita socialmente na sua
cultura. Diferentemente da tentativa de suicídio, não há intenção de morrer.
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EPIDEMIOLOGIA
Estima-se que a taxa de prevalência da
Autolesão Sem Intenção Suicida (ASIS),
episódios repetidos ou episódio único, está
em torno de 18% em adolescentes de
amostras comunitárias em todo o mundo.
O aumento da prevalência especialmente
na adolescência está associado, por
exemplo, ao uso de redes sociais como
forma de “glamourização”, de expor o
sofrimento, criando um comportamento de
contágio entre os adolescentes.
Existem poucos estudos no Brasil, mas,
segundo o Ministério da Saúde, houve um
aumento no número de casos de
aproximadamente 200% nas mulheres e de
194% em homens ao longo de oito anos.
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SINAIS
E SINTOMAS
É muito comum na fase da adolescência, no gênero feminino, em pessoas
perfeccionistas, impulsivas, com baixa autoestima, sintomas depressivos e
ansiosos associados, ideação e tentativa de suicídio prévios, uso de substâncias
psicoativas, histórico de abuso na infância, seja sexual, físico ou psicológico,
história de negligência na infância, violência familiar e bullying.
Há a necessidade de aliviar a sensação de tensão interna, devido a sentimentos
ruins como raiva de si próprio, ansiedade, depressão, e buscar sentir algo diante
de uma sensação de vazio, uma autopunição.
Motivações menos frequentes são pedir ajuda e chamar atenção.
É claro que existe uma forte associação entre a Autolesão Sem Intenção Suicida
e o comportamento suicida: eles podem ocorrer concomitantemente e a ASIS
pode ser um fator de risco para um comportamento suicida.
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UMA AVALIAÇÃO
CUIDADOSA
É MUITO IMPORTANTE
Segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-5), são
critérios para o diagnóstico da Autolesão Sem Intenção Suicida (ASIS):
Indivíduos que no último ano, por cinco ou mais dias, engajaram-se em
episódios de autolesão à superfície do seu corpo, com a expectativa de que esta
levasse apenas a um dano físico (critério A);
Na expectativa de obter alívio de um estado de sentimento ou de cognição
negativos, resolver uma dificuldade interpessoal, induzir um estado de
sentimento positivo (critério B);
No período anterior à autolesão, estiveram associados às dificuldades
interpessoais, sentimentos/pensamentos negativos, preocupações a respeito de
autolesões difíceis de controlar ou pensamentos recorrentes (critério C);
Além disso, o comportamento não é socialmente aprovado, não está restrito a
arrancar casca de feridas (critério D);
Causa sofrimento significativo (critério E) e não é melhor explicado por outro
transtorno mental.
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POR QUE
OS JOVENS
SE MACHUCAM?

Em geral, as pessoas não expressam
claramente que estão em sofrimento
profundo.
Muitas vezes, a intenção é uma tentativa de
lidar com emoções negativas, como raiva,
culpa, angústia, frustração, ansiedade ou
medo, aliviando, assim, algum tipo de
sofrimento emocional.
A dificuldade de lidar com os próprios
sentimentos reflete em marcas no corpo e
apresenta um estado de vulnerabilidade,
necessitando de cuidados e supervisão.
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O QUE A FAMÍLIA
PODE FAZER
PARA AJUDAR?
Não minimize
o comportamento
autolesivo

Não fique na crença
de que é para chamar
atenção

Converse com
a pessoa de forma
calma e tranquila

Mostre que você
se importa com ele
e deseja ajudá-lo
Mostre que outras
pessoas se
importam com ele

Não
responda
com
pânico,
surpresa
ou repulsa

Não reaja exageradamente
ao evento, pois pode afastar
o adolescente e dificultar
a formação de um vínculo
Não tente reprimir
o comportamento
com ameaça

Não demonstre excessivo
interesse pela automutilação
(só o necessário para manter
uma postura acolhedora)

Busque sempre
atendimento
especializado
16

Mantenha uma
postura acolhedora,
escute de forma
atenta e respeitosa

Não o exponha falando
publicamente de seu
comportamento

Não julgue
o comportamento
dessa pessoa

Não permita
que ele reviva
os episódios
de automutilação
em detalhes,
uma vez que isso
pode desencadear
novos episódios

VILÕES DA
SAÚDE MENTAL

SÃO CONSIDERADOS FATORES DE RISCO PARA
O COMPORTAMENTO DE AUTOMUTILAÇÃO:
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ARMADILHAS
DA MENTE
FIQUE ATENTO:
CILADA 1 “Óculos negativos” - só permitem que você veja as
coisas negativas que acontecem ao seu redor.
CILADA 2 “Apagador” - tudo o que acontece de bom é
desprezado, ou seja, o positivo não conta.
CILADA 3 “Bomba” - as coisas negativas são ampliadas,
exageradas e se tornam maiores do que na realidade são.
CILADA 4 “Leitura mental” - criar expectativa de que as
coisas vão dar errado e achar que sabe o que vai acontecer,
transformando-se em leitor das situações.
CILADA 5 “Catástrofe” - pensar em desastres faz com que
achemos que vai acontecer sempre a pior coisa do mundo.
Em quais armadilhas do pensamento você já foi capturado?
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ESCUDO
DE PROTEÇÃO
Suporte
familiar

Lazer

Convivência

Políticas
públicas

Apoio de
amigos
Notificar
a violência
interpessoal/
autoprovocada

Cultura

Educação

Terapia

Cuidado

Espiritualidade

Arte

Conscientização
coletiva

Acesso
à saúde

Atividade
física

Afeto

Orientação
Oportunidades

Compreensão

Esporte

Escuta

Programa
de prevenção
Autoconhecimento

Autocuidado
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O QUE É SUICÍDIO?
Atualmente, é cada vez mais frequente entre os jovens o ato de atentar contra a
própria vida, dessa forma trazendo à superfície as feridas emocionais ligadas às
frustrações, à depressão e aos transtornos. Essa é uma forma que encontram
para aliviar grandes cargas de dores internas, quando não encontram ou não
conhecem outra forma de solucionar o problema.
Na adolescência, o cérebro ainda não está totalmente formado, e isso afeta
parte da cognição, assim como a maturidade emocional, a autoimagem e o
julgamento. Os adolescentes de hoje crescem diante de muita pressão. Então, o
que podemos fazer?
O suicídio é uma grande questão de saúde pública em todos os países. Segundo
a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2020), é possível prevenir o suicídio,
desde que, entre outras medidas, os profissionais de saúde, de todos os níveis
de atenção, estejam aptos a reconhecerem os fatores de risco presentes, a fim
de determinarem medidas para reduzir tal risco e evitar o suicídio.
O suicídio é uma das principais causas de morte no mundo, com
aproximadamente um milhão de mortes por ano. Isso corresponde a mais da
metade de todas as mortes violentas no mundo e é, atualmente, a segunda
principal causa de morte na faixa etária de 15 a 29 anos. No entanto, o suicídio é
encontrado em todas as faixas etárias, com uma tendência crescente observada
entre os adolescentes, tornando-o um problema de saúde pública relevante.
20

As ideações, as tentativas ou o ato suicida propriamente dito podem ocorrer em
crianças, embora sejam raros e pouco identificados nessa fase da vida,
principalmente pela dificuldade em reconhecer que crianças podem ter a
intenção de se matar e de diferenciá-las dos acidentes (SILVA FILHO, 2019). Na
adolescência, o suicídio é um dos mais sérios problemas de saúde pública no
mundo, liderando as principais causas de morte nessa fase da vida (OMS, 2020).
Independentemente de qualquer fator, a literatura sobre suicídio infantil
reconhece que as cognições suicidas são requisitos de uma futura tentativa de
suicídio. Além disso, a magnitude da influência exercida pela psicopatologia e
pelo histórico familiar de tentativas de suicídio é diferente na infância e na
pré-adolescência.
Existem também evidências de que o desenvolvimento de pensamentos suicidas
em crianças está associado a vulnerabilidades cognitivas específicas, como
estilo negativo, questões de regulação emocional e ocorrência de traumas na
infância com recursos de enfrentamento ineficazes.
Na tentativa de melhorar a pesquisa nessa área, os Centers for Disease Control
and Prevention (CDC) propuseram uma padronização dos termos relacionados à
violência autodirigida, definindo suicídio como “morte causada por
comportamento prejudicial autodirigido com qualquer intenção de morrer como
resultado do comportamento”. Nas crianças, no entanto, permanecem questões
sobre como caracterizar e avaliar o comportamento suicida.
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CRIANÇA TAMBÉM
SE DEPRIME!
No mês dedicado à prevenção do suicídio,
é importante falarmos sobre depressão na
infância e na adolescência, já que existe
essa dúvida se criança se deprime. Criança
pode ter depressão SIM! E o risco de
suicídio é 10 vezes maior em crianças
deprimidas.
Estima-se que 1% dos pré-escolares
podem ter depressão e que a prevalência
nos adolescentes gira em torno de 5%.
Mas nem sempre é diagnosticada:
10 a 15% das crianças e dos adolescentes
têm sintomas depressivos subsindrômicos,
ou seja, não são diagnosticados.
Estudos mostram que crianças a partir
de 2 anos podem apresentar sintomas
depressivos, embora nessa idade as
crianças possam iniciar esses sintomas
semelhantes à ansiedade, com medos,
e posteriormente evoluir para sintomas
depressivos propriamente ditos.
22

SINAIS
POR IDADE
Os sintomas da depressão na infância podem ser diferentes dos que ocorrem na
idade adulta, por exemplo:
Crianças de 2 a 5 anos deprimidas apresentam muitos sintomas físicos, como
dores de cabeça e dores estomacais.
Crianças de 5 a 7 anos apresentam muitos sintomas psicossomáticos, físicos e
também podem apresentar um pobre desempenho escolar, diminuição da
concentração (que traz prejuízo na escola), ansiedades e medos. Elas podem
ainda ter muita irritabilidade e retraimento social.
De 8 a 12 anos, podem apresentar tristeza, falta de prazer pelas coisas, o que os
pais podem confundir com uma “preguiça”, mas não é isso. As sensações de
tédio e de ansiedade já podem expressar desejo de morte. Choro fácil e um
baixo rendimento escolar também podem ser sinais de alerta.
A partir dos 13 anos até os 18, muitos sintomas já são parecidos com os do
adulto. Os adolescentes podem apresentar muita irritabilidade (que pode
mascarar a tristeza), inquietação, isolamento, recusa em ir à escola, recusa em
participar, por exemplo, de eventos da família, isolam-se dentro do quarto,
podem ficar mais agressivos, ter problemas com uso de drogas, ideação e atos
suicidas, sentimentos de desesperança, de culpa e sensibilidade enorme à
rejeição.
23

DADOS DE VIOLÊNCIA
NO BRASIL
Segundo estudo de Studart-Bottó (2019), no Brasil, de 1998 a 2018, foram
registradas 11.312 internações de crianças menores de 10 anos no sistema
público de saúde resultantes de comportamento autolesivo (automutilação
intencional – CID-10 X60-X84).
• Destas, 65 morreram (taxa de mortalidade de 0,56). O grupo de óbitos incluiu 42
meninos, 28 com idade entre 1 e 4 anos, 21 entre 5 e 9 anos e 16 menores de 1 ano.
De acordo com os pesquisadores citados, de 1996 a 2016, foram registradas no
SIM 91 mortes resultantes de comportamento autolesivo em crianças menores de
10 anos de idade.
• Destas, 81 (89%) referiram-se a crianças entre 5 e 9 anos, nove (9,9%)
referiram-se a crianças de 1 a 4 anos e uma (1,1%) referiu-se a criança com
menos de 1 ano de idade.
Segundo Studart-Bottó, a região Nordeste teve o maior número de incidentes,
com 34 casos (37,4%), e o Centro-Oeste, o menor número, sete casos (7,7%).
Segundo o SIM, 74 crianças eram do sexo masculino, sendo a maioria de cor
parda (n = 39) e 28 brancas. Em relação ao local da morte, 37 morreram em casa,
32 no hospital, um em outra clínica de saúde e 21 deles foram encontrados em
áreas alternativas (rodovias públicas e outras áreas).
24

OBSERVAR
OS PRINCIPAIS
GATILHOS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Irritabilidade sem causa aparente;
Olhar indiferente, apatia;
Tristeza constante;
Distúrbios do sono;
Dificuldade de socialização e tendência ao isolamento;
Distúrbios de aprendizagem;
Comportamentos extremos de agressividade e destrutividade;
Tiques e manias;
Comportamentos obsessivos ou atitudes compulsivas;
Problemas ou déficit de atenção;
Sintomas de hiperatividade.
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PREVENIR
É A MELHOR
SOLUÇÃO

A prevenção ao suicídio não se limita à rede de saúde, mas deve ir além dela,
sendo necessária a existência de medidas em diversos âmbitos na sociedade,
que poderão colaborar para a diminuição das taxas de suicídio.
A prevenção ao suicídio deve ser também um movimento que leve em
consideração o biológico, o psicológico, o político, o social e o cultural, no qual o
indivíduo seja considerado como um todo em sua complexidade. A seguir, são
listadas algumas das formas de prevenção ao suicídio que extrapolam o sistema
de saúde.
26

ATIVIDADES QUE DEVEM
SER REALIZADAS
EM PROL DA QUALIDADE
E PROMOÇÃO DA VIDA
• Incentivo a espaços de promoção de saúde na comunidade, como a realização
de grupos de autoajuda nas igrejas, escolas, associações e ONGs;
• Construções inteligentes e planejamento da cidade com medidas de
segurança;
• Incremento do uso estratégico da mídia para campanhas preventivas e maior
regulação da veiculação em casos de tentativas;
• Evitar as descrições pormenorizadas do método empregado, bem como fatos e
cenas chocantes;
• Trabalhar as Fake News nas salas de aula;
• Prestar suporte psicológico a crianças e adolescentes;
27

• Cultivar relações saudáveis;
• Nunca minimizar, desvalorizar e
rotular; e sim acolher e escutar o
sofrimento do outro;
• Realizar campanhas nas escolas que
reflitam sobre o assunto, de forma a
desconstruir tabus e facilitar a
prevenção.
28

ONDE BUSCAR
AJUDA?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hospitais gerais;
Hospital psiquiátrico;
Unidades de Pronto Atendimento (UPAs);
Serviços de socorro - SAMU e Corpo de Bombeiros;
Centro de Valorização da Vida - 188;
Centro de Atenção Psicossocial (CAPS);
PraVida - Universidade Federal do Ceará;
Clínicas-escola;
Unidades Básicas de Saúde (UBSs);
Clínicas particulares.
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PROTEGENDO
A SAÚDE E A VIDA
Art. 7º A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde,
mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento
e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência
(ECA, 1990).
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ATENÇÃO

Essas orientações são para ajudar pais e cuidadores que estão vendo seus filhos
perderem o brilho no olhar, mas não sabem como ajudar. Mais do que entender
o motivo que leva as crianças e os adolescentes a pensarem em tirar sua própria
vida, é importante entender todo o contexto que eles estão vivendo hoje. Por
isso, observe, acolha, sonhe, brinque, cuide, valorize, ame e destile esperança.
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NOTA

Conteúdo elaborado pelas profissionais de saúde do Centro de Atenção
Psicossocial Infantil Maria Ileuda Versoça (CAPSi), Regional VI, Secretaria
Municipal de Saúde de Fortaleza com o apoio da Câmara Municipal de Fortaleza.
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