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Introdução
Como lidar com a automutilação: guia prático para do-
centes do Ensino Médio é fruto de uma pesquisa de mes-
trado realizada no âmbito do Programa de Pós-Gradua-
ção em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT) 
pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Maranhão (IFMA) denominada “Percepções de docen-
tes do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do IFMA a 
respeito da automutilação”.

Nesse sentido, este produto educacional em formato de 
e-book consubstancia esforços para compreender a vio-
lência autoinflingida assim como visa contribuir com a 
prática docente, sobretudo, mas não exclusivamente, na 
Rede Federal na tarefa coletiva de Prevenção da Auto-
mutilação, auxiliando na compreensão deste fenômeno 
complexo e multifatorial oferecendo-lhe subsídios que 
permitam aprimorar a identificação dos sinais de alerta 
da automutilação, a abordagem do estudante envolvido 
em comportamento autolesivo bem como a prestação de 
esclarecimentos sobre o preenchimento da Ficha de No-
tificação Compulsória.

O conteúdo foi produzido a partir do levantamento das 
demandas formativas dos docentes do Ensino do Ensino 
Básico, Técnico e Tecnológico do IFMA, constatados no 
processo de pesquisa aspectos, tais como: a) a relevância 
da temática no contexto da Educação Profissional e Tec-
nológica; b) a inaptidão dos docentes para lidarem com a 
automutilação, dentro de suas competências; c) a carên-
cia materiais de auxílio ao trabalho docente e/ou de ma-
teriais didáticos relativos ao esclarecimento do fenômeno 
da automutilação e à prevenção da mesma.



Para a elaboração do material, realizou-se uma sistematização e re-
sumo das informações encontradas na revisão bibliográfica sobre 
o tema da prevenção da automutilação evocando em seu embasa-
mento, sobretudo, mas não exclusivamente a literatura psiquiátrica 
e psicológica, buscando elucidar os aspectos conceituais relacio-
nados à automutilação enquanto forma específica da violência au-
toprovocada; os sinais de alerta e prevenção e o manejo de situa-
ções de risco.

Além disso, foram realizadas consultas em documentos oficiais a 
respeito do correto preenchimento da Ficha de Notificação de Vio-
lência Interpessoal/ Autoprovocada no sítio eletrônico da Secreta-
ria de Vigilância à Saúde (SEVS) de onde se obteve “Instrutivo para 
Preenchimento da Ficha de Notificação de Violência Interpessoal/
Autoprovocada” e também no site Centro Estadual de Vigilância 
em Saúde do Rio Grande do Sul (CEVS/RS) de onde se obteve o in-
formativo “Orientação para preenchimento da Ficha de Notificação 
Individual de Violência Interpessoal/Autoprovocada”.

O material produzido, porém, não se destina a esgotar a temática 
nem se propõe a resolver a questão de uma vez por todas, haja vista 
que a postura teórico-metodológica adotada que é o Materialismo 
Histórico Dialético aponta para as múltiplas determinações em que 
o problema da automutilação encontra-se encadeado e que ainda 
podem ser exploradas.



Prezado(a) colega,

Devido ao aumento exponencial do número de casos de automutilação entre a população jovem nas úl-
timas décadas acompanhado pelo aumento de tentativas de suicídio, estes assuntos tidos como de “foro 
íntimo” tornaram-se alvos de discussão pública e, por extensão, os mesmos extrapolaram as fronteiras do 
espaço da saúde e tornaram-se demandas recorrentes do ambiente escolar.

Não por acaso este trabalho é fruto de uma inquietação surgida no ano de 2017 quando, no exercício da 
minha função docente, deparei-me com alguns estudantes que me confidenciaram o recurso à automu-
tilação como possibilidade de expressar a angústia que internamente lhes corroía, fato que a princípio 
causou-me certo estranhamento agregado à inexistência de uma formação específica sobre a temática.

É comum que pairem dúvidas acerca da “automutilação” e os fatores a ela inerentes, e um dos principais 
motivos que impedem o esclarecimento sobre isso, é que este ainda é um tema um bastante sensível de 
ser discutido abertamente, uma vez que a maioria das pessoas ainda o enxerga como um tabu. Por isso, 
muitas vezes não falamos a respeito dele, também por medo de causar algum dano ou constrangimento 
no outro. 

Todavia, ao nos aprofundarmos no entendimento sobre a automutilação, podemos nos sentir mais segu-
ros para identificar os sinais de alerta assim como auxiliar, dentro de nossas competências, pessoas que 
estejam em situação risco, e, dessa maneira, contribuir para prevenir a automutilação ou mesmo reduzir 
as chances de ocorrência de suicídio.

Diante disso, este guia tem o objetivo de contribuir com algumas informações sobre a automutilação, es-
pecialmente para você docente, que assim como eu, é constantemente desafiado(a)  a integrar-se à tarefa 
coletiva de desnaturalizar o estigma sobre o assunto  e contribuir efetivamente na prevenção da automu-
tilação entre o público discente.

Boa leitura!

Apresentação

Leonora de Jesus  
Mendes Tavares



Entendendo 
a violência 
autoprovocada:  
a automutilação

A violência, de modo geral, é um fenômeno 
socialmente reconhecido como um problema 
mundial de segurança pública e, alguns casos, 
também de saúde pública. 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) defi-
ne a violência como o exercício intencional da 
força física ou do poder, real ou em ameaça, 
contra si próprio, contra outra pessoa, ou con-
tra um grupo ou uma comunidade que resulte 
ou tenha possibilidade de gerar lesões, morte, 
dano psicológico, deficiência de desenvolvi-
mento ou privação (KRUG ET AL, 2002).

No mesmo documento, declara ainda que os 
atos violentos podem ser classificados em três 
grandes categorias: Violência Autodirigida 
(autoprovocada ou autoinflingida), Violência 
Interpessoal e Violência Coletiva.

Violência: 
conceito e tipologia 
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Autoabuso

VIOLÊNCIA

INTERPESSOALAUTODIRIGIDA

Física

Sexual

Psicológica

Privação ou negligência

Natureza 
da violência

Comporatamento Suicida
Familiar/Parceiro(a)

Abuso Infantil

Parceiro

Violência contra idosos

Comunidade

Conhecidos

Estrangeiros

Social

Econômica

Política

COLETIVA

Fonte: Adaptado de KRUG ET AL (2002).

Classificação da Violência 
adotada pela Organização 
Mundial da Saúde
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Violência Autoprovocada: 
o próprio sujeito é vítima 
e agressor ao mesmo tempo.

Compreende uma série de condutas autodestrutivas iden-
tificadas como comportamentos suicidas (tentativas de 
suicídio e suicídio) e autoabusos (autolesões e automuti-
lações).

Violência Interpessoal: 
indivíduo agressor x vítima.

Envolve o agente agressor e outras pessoas (familiares, 
pessoas conhecidas ou estranhas) manifestando-se em 
atos abusivos contra um alvo específico: parceiros, idosos, 
crianças, adolescentes, mulheres, etc. 

Violência Coletiva: 
grupos sociais específicos.

É aquela cujas ações são dirigidas por determinadas con-
vicções políticas e ideológicas evidenciando-se por meio 
de crimes de ódio, atentados terroristas, conflitos armados, 
atos violentos promovidos por grupos organizados, dentre 
outros.

Guia prático para professores 
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A violência autoprovocada abrange comportamentos autodestrutivos 
como se ferir intencionalmente (automutilação), tentar tirar a própria 
vida (tentativa de suicídio) ou até mesmo se matar (suicídio). De acordo 
com a OMS, em todos os casos, esses comportamentos poderiam ser 
evitados quando identificados e tratados adequadamente. 

Embora a automutilação e suicídio sejam comportamentos frequente-
mente associados, eles são fenômenos distintos. Na tentativa de suicí-
dio evoca-se um fim (o objetivo é a morte) enquanto na automutilação 
evoca-se uma busca de mudança de estado (sentir-se melhor). Além de 
que a automutilação é um fenômeno cujo resultado é imediato e pode 
ser repetido sucessivas vezes até que o indivíduo alcance a sensação de 
alívio que almeja (ARANTANGY et al, 2018).

O que se sabe é que as pessoas acometidas pela automutilação, em 
princípio, não pretendem causar o próprio sofrimento ou morte, mas 
recorrem a esses mecanismos como um pedido de ajuda diante de um 
sofrimento psíquico o qual não conseguem explicar verbalmente. 

Geralmente apresentam um quadro agudo de sofrimento  
psíquico e necessitam de ajuda para superá-lo, o que só pode ser con-
seguido quando recebem o tratamento adequado necessitando em al-
guns casos de acompanhamento psicológico e/ou psiquiátrico.

Violência 
autoprovocada

Como lidar com automutilação 
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Automutilação
O objetivo é sentir melhor 
(sem intenção de morrer).
- Pensamentos frequentes 
sobre autolesão;
- Eventos de caráter impulsi-
vo e/ou compulsivo;
- Eventos de autorregulação 
emocional;
- Episódios repetitivos.

Suicídio
- O objetivo é a morte  
(intenção de morrer);
- Ideação Suicida  
(pensamentos frequentes  
sobre suicídio);
- Plano Suicida  
(evento planejado);
- Tentativa de suicídio  
(concretização da ideação  
suicida).
- Episódio fatal.

suicídio x 
automutilação
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A automutilação, também conhecida como 
autolesão deliberada, diz respeito a todo caso 
de agressão ao próprio corpo, realizada de for-
ma consciente (não acidental) e sem intenção 
de dar cabo à própria vida. Os danos podem 
abranger (ou não) o uso de instrumentos con-
tundentes e/ou perfuro-cortantes e não são 
aceitos socialmente dentro de sua própria 
lógica cultural. Isso quer dizer que quaisquer 
procedimentos de caráter estético (tatuagens, 
piercings, cutting, brincos), formas de marcar 
o corpo para rituais tribais ou para exibição pú-
blica não se enquadram como casos de auto-
mutilação (GIUSTI, 2013).

Informações 
sobre a automutilação

Uma de suas principais características é o seu 
caráter repetitivo e secreto: a pessoa pode se 
ferir mais de 50 (cinquenta) vezes em único 
episódio de automutilação de modo solitário 
e secreto. As lesões geralmente são feitas em 
pontos estratégicos, tais como: braços, pernas, 
tórax, abdômen.

Tal comportamento tende a surgir na adoles-
cência, entre os 13 e os 14 anos de idade, e per-
dura por um período de 10 a 15 anos ou mais, 
chegando a décadas, se não houver um trata-
mento adequado (ARANTANGY et al, 2018).

Como lidar com automutilação 
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Fatores de 
Risco

Predisposição
hereditária para 
elevada reatividade 
emocional/cognitiva

Maus tratos 
infantis/Abusos 
(físicos, psicológico)
Negligência
Hostilitidade/Crítica

Fatores de 
Vulnerabilidade 
Intrapessoal

Emoções aversivas
Cognições aversivas 
Pouca Tolerância ao 
estresse

Resposta ao 
estresse

Fatores 
Específicos de 
Vulnerabilidade

Hipotéses da 
aprendizagem social
Hipotéses da 
autopunição
Hipotéses da 
socialização social 

Regulação da 
Experiência Afetividade

Regulação da 
Situação Social

AUTOLESÃO 
DELIBERADA

AUTOLESÃO 
DELIBERADA

Fatores de 
Vulnerabilidade 
Interpessoal

Poucas habilidades 
de comunicação/
expressão

Poucas capacidades 
de resolução de 
problemas sociais

Ciclo de desencadeamento 
da autolesão deliberada

Fonte: Adaptado de 
ROCHA (2015).
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A automutilação é um pro-
blema emocional caracteri-
zado por comportamentos 
propositais que envolvem 
agressões diretas ao pró-
prio corpo, mas sem a in-
tenção de cometer suicídio.  
A intenção da automutila-
ção é aliviar algum sofrimen-
to emocional, sentimentos 
de raiva, tristeza, angústia, 
“vazio interno”. Emoções 
sentidas de forma muito in-
tensa, “insuportáveis” fazem 
com que a pessoa se mutile 
para sentir alívio dessas sen-
sações”.

ARATANGY et al, 2018

O Sistema de Classificação Internacional de Doenças e 
Problemas Relacionados à Saúde (CID-10) classifica os 
comportamentos autolesivos nas seguintes categorias: 
Lesões Autoprovocadas Intencionalmente (X60 a X84), 
Intoxicação Exógena de Intenção Indeterminada (Y10 a 
Y19) e Sequelas de Lesões Autoprovocadas Intencional-
mente (Y87).  

O objetivo mais relatado por pessoas que praticaram a 
automutilação é aliviar uma dor emocional intensa. As 
pessoas visam reduzir algum tipo de angústia, ainda 
que momentaneamente.“

Como lidar com automutilação 
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É importante saber que a automutilação en-
contra-se, muitas vezes, associada a eventos 
de regulação emocional, a impossibilidade de 
dar sentido ao próprio mal-estar e ao estresse 
psicológico ocasionado por situações envol-
vendo bullying, abusos, negligência, traumas 
ou perdas de entes queridos. Por esse motivo, 
uma escuta ativa no lugar de pré-julgamentos 
é um importante passo para que a pessoa ad-
quira autoconfiança e decida realizar seu tra-
tamento de forma adequada.

Mitos e Verdades 
sobre a Automutilação
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A nossa sociedade, de modo geral, ainda en-
frenta sérias dificuldades em falar sobre temas 
como automutilação e suicídio. Não por acaso 
esses temas geralmente surgem envoltos de 
estigmas e tabus. O desconhecimento sobre 
as causas desse tipo de comportamento bem 
como a maneira correta de lidar tem gerado 
muitas concepções equivocadas e que, des-
percebidamente podem ser reproduzidas no 
convívio social com os discentes, em especial 
nas salas de aula.

Em razão disso, segue o Quadro, onde se des-
tacam os principais mitos e verdades sobre a 
automutilação com base nos posicionamentos 
da OMS e da Associação Brasileira de Psiquia-
tria (ABP) apresentados em 2020 na Cartilha  
para Prevenção da Automutilação e do Suicí-
dio pela Fundação Demócrito Rocha em 2020.   

Como lidar com automutilação 
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mitos x verdades 
Não se deve falar sobre a 
automutilação, pois isso 
poderia encorajar esse 

comportamento.

Apenas pessoas com 
transtornos mentais se 

automutilam.

As pessoas que ameaçam 
se matar não o farão e estão 
apenas buscando atenção.

Alguém que tem 
comportamentos suicidas  
e/ou condutas autolesivas  

está determinado a morrer.

A maioria dos suicídios 
acontece “do nada”  

e sem demonstração  
prévia de aviso.

É proibido que a mídia 
aborde os temas sobre 

suicídio e automutilação.

Devido ao estigma quanto à automutilação, muitas pessoas que não sabem com 
quem devem conversar. Falar abertamente sobre o tema pode, em vez de enco-
rajar o comportamento autolesivo, dar ao indivíduo outras opções, como a busca 
pelo tratamento ou outras maneiras de lidar com suas emoções – ajudando a 
prevenir também o suicídio.

Nem todas as pessoas que se automutilam têm um transtorno mental. Pessoas 
com transtornos mentais estão mais vulneráveis a condutas autolesivas, mas em 
boa parte dos casos os pacientes não apresentam transtornos mentais.

Com frequência, pessoas com comportamentos autolesivos têm sentimentos 
conflitantes sobre querer viver ou morrer, tanto que buscam profissionais de saú-
de (mas não informam o desejo de morrer). O acesso ao suporte emocional na 
hora certa pode prevenir o suicídio.

A maioria dos suicídios é precedida por algum sinal de alerta, sejam eles verbais 
ou comportamentais. É possível que alguns comportamentos suicidas aconte-
çam sem aviso, mas é importante conhecer os sinais de alerta e ficar atento a 
eles, especialmente quando se trata da automutilação.

A mídia tem obrigação social de tratar dos assuntos de saúde pública. É essen-
cial abordar estes temas de forma adequada. Como mencionado, falar sobre o 
suicídio e a automutilação de maneira responsável não aumenta o risco, sendo 
fundamental para informar a população sobre como identificar e tratar esses 
problemas.

As pessoas que falam sobre suicídio podem estar tentando buscar ajuda ou 
suporte. Um número significativo de pessoas que pensam sobre suicídio 
apresenta sintomas de ansiedade, depressão e desesperança e pode realmente 
considerar o suicídio.

verdademito

verdademito

verdademito

verdademito

verdademito

verdademito

Fonte: Adaptado de OMS; 
ABP (2014)
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A automutilação não é uma doença?

  VERDADE

Embora haja divergência, prevalece o conceito de que a automutilação não é um transtorno men-
tal em si, mas um comportamento que pode estar associado a um transtorno mental (ser um sin-
toma). A automutilação é considerada como um sinal muito importante de adoecimento mental.

Automutilação só acontece com adolescentes?

  MITO

Embora a prática ocorra com maior frequência em adolescentes, esse é mais um estereótipo cria-
do pela crença popular. O fenômeno atinge todas as idades, inclusive crianças. O motivo de a 
adolescência ser o período com o maior número de ocorrências é porque, na puberdade, o jovem 
passa por diversas mudanças físicas, psíquicas, sexuais e afetivas. Essas mudanças alteram a for-
ma como ele se relaciona e interage com as outras pessoas, bem como o modo como enxerga a si 
mesmo e ao mundo ao seu redor.

O adolescente que se automutila geralmente não quer chamar a atenção?

  VERDADE

O adolescente que se automutila raramente está querendo chamar a atenção. Geralmente, o 
comportamento é um pedido de socorro, e motivos como vergonha, medo e constrangimento 
impedem que ele busque ajuda e tratamento.

Dúvidas frequentes

Como lidar com automutilação 

22



O adolescente que se automutila é uma pessoa perigosa?

  MITO

O adolescente que se automutila não é uma pessoa perigosa. Ao fazer tal ato, o adolescente busca 
uma “saída temporária” para uma situação pessoal e individual que provoca excessivo desgaste 
mental e abalo emocional significativo.

Se o adolescente provoca nele mesmo apenas ferimentos superficiais,  
isso indica que o problema não é tão grave?

  MITO

A gravidade dos problemas emocionais e mentais não tem relação direta com a gravidade das 
lesões autoprovocadas. Desse modo, deve-se prestar atenção às causas e aos fatores de risco. A 
severidade das lesões precisa ser avaliada devido ao risco de complicações no local das feridas.

O adolescente que se automutila pode vir a ter comportamento suicida?

  VERDADE

As pessoas que se automutilam, como regra, não têm intenção suicida; têm a intenção de aliviar 
um sofrimento emocional pelo qual estão passando. No entanto, pensamentos suicidas podem 
surgir, podendo evoluir para uma tentativa de suicídio.
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O adolescente sente prazer com a dor ao se ferir propositalmente?

  MITO

A maioria dos adolescentes não sente prazer com a dor física. O que acontece é que nosso cérebro 
prioriza a dor que mais nos ameaça naquele momento. Se o adolescente está com uma dor emo-
cional muito grande, ele vai desviar o foco de atenção para essa dor física ao se ferir, obtendo um 
descanso temporário da dor emocional.

Nem todo adolescente que se automutila apresenta um transtorno mental?

  VERDADE

Embora a doença mental seja um fator que possa contribuir para a automutilação, não se pode 
afirmar que o comportamento autolesivo esteja necessariamente associado a uma doença men-
tal. Alguns adolescentes podem se automutilar por imitação ou para entrar em algum grupo e 
pertencer a ele, por exemplo.

O adolescente que se automutila pode parar quando quiser?

  MITO

É preciso fazer os tratamentos adequados para conseguir reduzir/cessar o comportamento auto-
lesivo. Há uma sensação momentânea de alívio provocada pela automutilação, então isso pode se 
tornar uma “válvula de escape” ou um vício nas situações de forte dor emocional.

Fonte: QUESADA ET AL, 2020.
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Nesta seção apresentamos alguns 
conteúdos úteis disponíveis na internet a 
respeito da automutilação. Dentre estes se 
encontram: plataformas gratuitas on-line 
de compartilhamento de vídeos (Youtube), 
documentário, filmes, série e cartilhas.

Conteúdos úteis:  
vídeos, filmes, séries e 
livros sobre o assunto.
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Automutilação - Psicóloga Casule. 

Disponível em: https://youtu.be/DfdUcnhiTRA

Automutilação - Minutos Psíquicos. 

Disponível em: https://youtu.be/iutRmhu86R0

Automutilação - Canção Nova. 

Disponível em: https://youtu.be/lSH0BkehJXQ

Automutilação não é uma doença. 

Disponível em: https://youtu.be/FLdhb0vCwu0

Automutilação tem como parar? 

Disponível em: https://youtu.be/_0Fu4fAGMUY

Lei de criminalização de incitação à automutilação. 

Disponível em: https://youtu.be/9yRvzobOXw0
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Fatores de risco e fatores de proteção. z

Disponível em: https://youtu.be/d-H0UiIml4Y

Automutilação causas e tratamentos. 

Disponível em: https://youtu.be/cP0jfH6Ov-8

Transtorno de Personalidade de Borderline. 

Disponível em: https://youtu.be/GswP0EFF-0w

Automutilação não suicida. 

Disponível em: https://youtu.be/b6nMXY8gXKI

Escolas notificações compulsórias. 

Disponível em: https://youtu.be/lerhtj2C24A

Prisão aos monitores de jogos online risco. 

Disponível em: https://youtu.be/zajJ9v0lmHo

you   tube
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Escolas notificações compulsórias. 

Disponível em: https://youtu.be/gH55P9nybKg

Reportagem- entrevista com Jackeline Giusti. 

Disponível em: https://youtu.be/EYQWmgBk42A

Entrevista com a Dra. Jackeline Giusti. 

Disponível em: https://youtu.be/cLh_oMAdauQ

Fala da Dra. Jackeline Giusti- Fantástico. 

Disponível em: https://youtu.be/VZvU3PG3CBs

Cicatrizes da Tristeza. 

Disponível em: https://youtu.be/pHorPFmxig4

Automutilação: prevenção e lei. 

Disponível em: https://youtu.be/jSrje9LQ1tM

canais
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Documentário Not Alone.
Direção: Jacqueline Monetta e Kiki Goshay.
Título original: Not Alone.
Ano: 2017.

Sinopse: 

Em Not Alone (tradução: Você Não Está Sozinho), uma adoles-
cente perde sua melhor amiga por suicídio. O fator que veio 
antes? Depressão. Agora, ela vai ajudar outras pessoas a não 
cometer o mesmo ato.

Mas como ela vai fazer isso? Informando- se a respeito do tema 
e buscando entender o que passou pela cabeça de sua amiga. 
Perguntas como “por que ela não me disse nada sobre isso?” e 
“por que não pediu a minha ajuda, se sou sua melhor amiga?” 
foram desvendadas pela adolescente.

O documentário traz uma busca aprofundada de informações 
para entender o ato da amiga e de muitos jovens que se sui-
cidam. Destaca-se a influência da comunicação nas redes so-
ciais, que têm tido mais potencial para interferir na vida das 
pessoas que para informar.

Questões como bullying, preconceito, discriminação, pressão 
social, depressão, sistema educacional e família são retratadas 
na obra. Not Alone, pela sua tradução, carrega uma mensagem 
central: você não está sozinho.

Em outras palavras, a mensagem é: se você sofre calado, não se 
esconda, mas procure ajuda.

doc.
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Se enlouquecer, não se apaixone (2010).
Direção: Anna Boden e Ryan Fleck.
Título original: It’s kind of a funny story.
Ano: 2010.

Sinopse: 

Keir Gilchrist interpreta Craig Gilner, um adolescente de 16 anos estres-
sado com questões ligadas à sua adolescência — como problemas es-
colares e tensões emocionais — e que tenta se matar. Sem ter conse-
guido, ele decide se internar em uma clínica de saúde mental.

Ao chegar lá, ele é diagnosticado com depressão, mas encontra a ala 
de internação para jovens fechada. Diante disso, é obrigado a passar 
a sua estadia na ala dos adultos com pessoas que possuem diversos 
problemas mentais. É assim que ele conhece Bobby (Zach Galifianakis), 
que vira uma espécie de mentor para o jovem. E se apaixona por Noelle 
(Emma Roberts), uma menina depressiva e desequilibrada.

Mas o que realmente é interessante no filme é que ele não tenta escon-
der traumas vividos pelo adolescente nem dramatiza sua depressão, 
mostrando que os pais sempre fizeram de tudo para que ele tivesse 
uma vida saudável. Sua vontade de morrer vem do fato de estar sob 
forte pressão, passando por um problema após o outro, e sentindo que 
não terá um futuro promissor se não superar todos eles. 

film
es
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As vantagens de ser invisível (2012).
Direção: Stephen Chbosky.
Título Original: The Perks of Being a Wallflower.
Ano: 2012.

Sinopse:

Um jovem tímido se esconde em seu próprio mundo até co-
nhecer dois irmãos que o ajudam a viver novas experiências. 
Embora esteja feliz nessa nova fase, ele não esquece as triste-
zas do passado, que têm origem em uma chocante revelação.

O filme conta a história de Charlie, um adolescente de 15 anos 
com muitos traumas provocados pela morte de sua tia como 
também pelo suicídio de seu melhor amigo da escola.

Então Charlie, tímido, solitário, triste, não vê mais razões para 
existir e passa a apresentar um agravado quadro de ideação 
suicida demonstrado na externação de seus sentimentos, o 
que se percebe quando ele passa a escrever continuamente 
cartas ao seu melhor amigo já falecido. 

A jornada de Charlie, em seu processo de adaptação à nova es-
cola, onde inicia o Ensino Médio. Ele enfrentará uma série de 
turbulências emocionais refletindo-se em dificuldades em se 
achar nessa nova escola e em encontrar novos amigos. 

Com o passar do tempo, ele acabará conhecendo Patrick e sua 
irmã Sam, com quem passará a conviver diariamente. Com eles 
ele descobrirá a felicidade e o valor da amizade. Mas isso bas-
tará ao jovem Charlie e o fará superar todos os seus traumas? fi

lm
es
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Objetos cortantes (HBO, 2018)
Roteirista: Jean-Marc Vallée
Título original: Sharp Objects
Ano: 2018

Sinopse:

Baseada no livro “Objetos Cortantes”, da autora Gillian Flynn, 
a série mostra o trabalho da jornalista Camille Preaker (Amy 
Adams), encarregada de escrever sobre a morte de uma garota 
pré-adolescente e sobre o desaparecimento de outra. A história 
é contada sob o ponto de vista da jornalista.

Conforme a trama avança, percebemos que ela se identifica 
com essas garotas, pois todas as três têm um ponto em co-
mum: o desejo de se automutilar. A jornalista fere o próprio 
corpo e afoga sua tristeza na bebida. A série traz a conscienti-
zação das pessoas sobre os impactos dessa prática, ressaltando 
que as pessoas que se automutilam precisam de acolhimento, 
escuta e ajuda profissional, despertando sentimentos de com-
paixão e acolhimento de quem quer que se encontre em uma 
situação como esta.

sé
ri
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Cartilhas do Curso de Prevenção da Automutilação 
Fundação Demócrito

Este material didático faz parte do Curso para Prevenção à Au-
tomutilação destinado a profissionais de saúde, educadores, 
ou integrantes de instituições ou movimentos sociais. Esse cur-
so é resultado de uma parceria entre a Fundação Demócrito 
Rocha e a Organização Pan-Americana da Saúde/ Organização 
Mundial da Saúde (OPAS/OMS). O material se divide em dois 
módulos: 
O Módulo 1, introdutório, o qual abrange noções gerais sobre 
a automutilação e o Módulo 2 que trata de uma abordagem 
prática de prevenção e intervenção no caso de identificação 
de condutas autolesivas bem como a contextualização e pro-
blematização da Política Nacional de Prevenção da Automuti-
lação e do Suicídio.

guias
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Como lidar com a Automutilação: guia prá-
tico para familires, professores e jovens que 
lidam com o problema da automutilação.

Frequentemente confundida com tentativa de 
suicídio, a automutilação é um comportamen-
to desenvolvido principalmente pelo adoles-
cente como maneira de aliviar seu sofrimento 
psicológico. A prática geralmente está associa-
da a outros problemas psiquiátricos e ainda é 
objeto de poucos estudos no Brasil. A internet 
tem sido benéfica para a solução do problema, 
na medida em que o adolescente pode encon-
trar apoio on-line, mas também tem se mos-
trado extremamente prejudicial na difusão 
de métodos de mutilação e até na influência 
sobre os jovens que não sabem como resolver 
seus problemas de outra forma. A automutila-
ção também está bastante ligada ao bullying, 
prática que vem sendo atualmente combatida 
em larga escala, em todos os meios sociais. 
Este guia traz informações sobre os grupos de 
risco, os motivos que levam o paciente a se au-
tomutilar, sobre como identificar o problema, 
como abordar o paciente que sofre de auto-
mutilação e como realizar o tratamento desse 
comportamento. 

guias

Voltado principalmente para pais e professo-
res, este guia também é indicado para ado-
lescentes, jovens, adultos e todos que estejam 
passando pelo problema e precisem de ajuda. 
Há instruções práticas e direcionadas para a 
abordagem e a resolução desse problema, que 
ainda é tabu em todo o mundo, mas que apre-
senta número alarmante de praticantes nas 
estatísticas.
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Como identificar sinais de alerta?
Algumas pessoas tendem a disfarçar seus sen-
timentos ou reprimi-los, especialmente quando 
submetidas a situações de estresse psicológico. 
Em diversos casos, preferem lidar com a situação 
sozinhas por vergonha de se expor, para evitar 
possíveis julgamentos ou mesmo para não so-
brecarregar aqueles que as cercam.

Qualquer que seja o motivo do isolamento, isso 
pode trazer sérias consequências. Com o passar 
do tempo, a situação pode se tornar intolerável 
para a pessoa a ponto de lhe causar um estado de 
sofrimento psíquico progressivo. E é justo neste 
momento que se abrem as portas para uma série 
de comportamentos autolesivos.

Identificar, pois, a emergência dos primeiros si-
nais de alerta é de vital importância. Listamos 
abaixo os principais sinais que podem indicar a 
ocorrência de comportamentos autolesivos e a 
ideação suicida.

Sinais de alerta  
e prevenção
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Lista de sinais de alerta 
de violência autoprovocada

• Ansiedade e tristeza intensas;

• Apatia (falta de interesse nas atividades escolares, por exemplo);

• Indiferença e dificuldades de interagir com outras pessoas;

• Isolamento social;

• Mudanças bruscas de comportamento e humor;

• Perdas recentes e rompimento de vínculos afetivos (falecimentos, perdas de oportuni-
dade ou de autoestima);

• Perda do interesse por atividades que antes praticava e gostava (jogos, práticas des-
portivas);

• Roupas de frio usadas em período de calor (manga comprida, capuz para esconder 
cicatrizes);

Fonte: GIUSTI, 2013; ARANTANGY, 2018; QUESADA ET AL,2020.
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• Irritação e agressividade sem motivo aparente;

• Tédio frequente;

• Achar que é um problema para todos ao redor;

• Cicatrizes, cortes, arranhões e hematomas;

• Declarar que, se morrer, ninguém vai sentir sua falta ou notar alguma diferença;

• Declarar que ninguém pode ajudar para a solução de seu problema;

• Declarar que seus problemas não têm solução;

• Alteração do peso (ganho ou perda);

• Alteração do padrão de sono (dormir muito ou pouco ou trocar a noite pelo dia,  
inclusive, dormindo durante as aulas);

• Piorar o rendimento escolar; etc.
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Frases 
de alerta

“Preferia
estar morto”
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Frases 
de alerta

“Não 
aguento 

mais”
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“Sou um 
peso na vida

dos outros” 

Frases 
de alerta
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“Os outros
serão mais

felizes
sem mim”

Frases 
de alerta
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“A minha
vida não tem
mais sentido” 

Frases 
de alerta
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“Só sinto
um grande

vazio”

Frases 
de alerta
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Os sinais mencionados são fundamentais para 
identificar e prevenir comportamentos autole-
sivos, especialmente no âmbito escolar, espaço 
onde os discentes passam uma grande parcela 
do seu tempo. No entanto, a melhor forma de 
descobrir se realmente ocorre a violência au-
toprovocada com determinada pessoa é per-
guntando isso diretamente a ela. 

Em um diálogo franco e aberto, você pode des-
cobrir se a pessoa em questão se machuca, 
pensa em se machucar, pensa ou pretende se 
matar. Lembre-se: Os profissionais da Saúde 
Mental alertam que a melhor forma de preve-
nir o suicídio e a automutilação é falando sobre 
eles de forma consciente. 

Falar a respeito do que está acontecendo, lon-
ge de reforçar o ato, pode fazer com que a pes-
soa se sinta mais aliviada em dividir o que está 
sentindo e menos preocupada com o que vão 
pensar caso ela opte pelo acompanhamen-
to psicológico. Em síntese, o ato de falar é um 
importante passo para prevenção uma vez que 
pode reduzir sensivelmente a possibilidade de 
comportamentos autolesivos.
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O que perguntar?
A pergunta é o ponto de partida. Se bem formulada e 
feita de forma adequada, ele pode quebrar a primeira 
barreira: a do isolamento social. Importa que a aborda-
gem seja feita da maneira mais cautelosa e acolhedo-
ra possível uma vez que o estado emocional da pessoa 
possa se encontrar bastante fragilizado.

Não existem fórmulas mágicas e cada caso merece 
uma observação especial. No entanto, recomenda-se 
que sejam feitas perguntas “mais leves” no início, sem 
abordar diretamente o problema e chegando até ao 
assunto gradativamente. Esteja atento, demonstre in-
teresse e preocupação com o problema ou com a situa-
ção que está incomodando. Tenha empatia e evite fazer 
quaisquer julgamentos, tirar conclusões precipitadas 
dos relatos e, especialmente, ofereça apoio.

Como abordar uma pessoa para identificar ou confirmar os 
sinais indicadores de um comportamento autolesivo?

Para isso, são necessárias três habilidades fundamentais:

Saber como perguntarSaber o que perguntar Saber em qual  
momento perguntar

Estas habilidades comunicati-
vas são mencionadas na Carti-
lha de Prevenção da Automu-
tilação (Vol. 2) da Fundação 
Demócrito. As sugestões de 
perguntas a serem feitas tam-
bém são de autoria de profis-
sionais da Psicologia capacita-
dos para conduzirem o diálogo 
de modo franco, aberto e não 
invasivo. Logo, tais perguntas 
podem ser utilizadas em uma 
abordagem aos discentes en-
volvidos em práticas autolesi-
vas no âmbito escolar.
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SUGESTÃO DE PERGUNTAS

Perguntas indiretas:

1. Você está triste?

2. Há algo que está preocupando você?

3. Você se sente sozinho?

4. Você acha que alguém se preocupa com você?

5. Se a morte viesse, ela seria bem-vinda?

Perguntas diretas:

1. Você já se automutilou ou atualmente se automutila?

2. Você já pensou ou tem pensado em morrer?

3. Você já pensou ou tem pensado em acabar com sua vida?

(QUESADA et al, 2020)
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Como perguntar?

A forma como as perguntas são feitas podem abrir ou 
fechar portas. Depois que a pessoa já estiver envolvi-
da no assunto, seja objetivo e claro, para que não reste 
nenhuma dúvida acerca do risco. Uma vez criado um 
vínculo de confiança, é possível que haja abertura para 
um diálogo franco e aberto.

Comumente se pensa que falar a respeito de questões 
como essas induzem e/ou incentivam comportamen-
tos autodestrutivos. Ao contrário disso, um diálogo 
quando bem conduzido alivia o estresse emocional 
daquele que pensa ou planeja efetuar algum ato auto-
lesivo e permite identificar sinais e frases de alerta, in-
clusive para situações mais sérias como ideação e ten-
tativas de suicídio. Além de que o acolhimento inicial é 
fundamental para que haja o encaminhamento correto 
do estudante que apresente sinais de fragilidade em 
sua saúde mental.
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Quando perguntar?
Será que existe um momento certo para que es-
sas perguntas sejam feitas? Como saber o mo-
mento propício para abordar o discente a fim 
de resguardar a privacidade do mesmo, evitar 
que o seu estado emocional piore ou que se au-
mente o risco de incidência de alguma violên-
cia autoprovocada?

Momentos propícios:

1. Quando a pessoa sentir que pode confiar em 
você e que você o acolherá e compreenderá o 
seu problema;

2. Quando a pessoa se sentir confortável em ex-
por os seus sentimentos;

3. Quando a pessoa decidir pedir ajuda, mas não 
souber como expressar ou tiver vergonha de fa-
lar abertamente com você sobre sua situação;

4. Quando a pessoa apresentar um comporta-
mento evidente de que está se agredindo ou 
buscando o suicídio. 

(QUESADA et al, 2020)

Caso necessite conversar a respei-
to desse tema com algum discen-
te, tome alguns cuidados como:

- Chame a pessoa em particular de for-
ma discreta;

- Escolha um local adequado, com o mí-
nimo de privacidade, para que a pessoa 
se sinta à vontade para se expressar;

- Escolha um momento em que você 
disponha de tempo necessário para 
que a conversa possa fluir.
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Fatores de Risco
De acordo com Rothman e Greenland (2011), fatores de 
risco representam circunstâncias que quanto mais fre-
quentes, mais aumentam as possibilidades de ocorrên-
cia de uma doença ou agravo à saúde. 

No caso da violência autoprovocada e, mais especifica-
mente da automutilação, os fatores de risco podem ser 
classificados em cinco categorias. São elas: Caracterís-
ticas Pessoais, Transtornos Psiquiátricos, Problemas re-
lacionados à infância, Social e Familiar (GIUSTI, 2013). O 
Quadro abaixo apresenta as cinco categorias e a distri-
buição das manifestações psíquicas e comportamentais 
de indivíduos com maior possibilidade de envolvimento 
em condutas autolesivas.
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Características Pessoais

Social

Transtornos Psiquiátricos

Problemas relacionados 
à infância

Familiar

• Falta de mecanismos de adaptação

• Pessimismo

• Insegurança

• Distorção da imagem corporal

• Baixa autoestima

• Instabilidade emocional

• Impulsividade

• Autodepreciação

• Indivíduo não sabe lidar com emoções

• “Bullying” ou “Cyberbullying”

• Informações sobre automutilação pela mídia (TV, Internet)

• Colegas que se automutilam

• Dificuldade de Relacionamento

• Preconceito/ discriminação (homofobia, racismo)

• Vulnerabilidade socioeconômica

• Transtorno de Personalidade Borderline

• Transtorno Dissociativo de Identidade

• Transtorno do Movimento Estereotipado

• Ansiedade

• Depressão

• Transtornos alimentares

• Transtornos de uso de substâncias

• Outros transtornos de personalidade

• Negligência

• Abusos (sexual, físico, emocional)

• Dificuldade de apego

• Doença grave ou cirurgias na infância

• Estresse emocional precoce

• Dependência de álcool

• Ausência de algum dos pais

• Separação precoce dos pais

• Desvalorização por parte da família

• Violência familiar

• Relação familiar disfuncional 

• Depressão em algum dos pais

Fonte: Giusti, 2013 (Adaptado).
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Fatores 
de Proteção
Segundo Einsentein e Sousa (1993), fato-
res de proteção são recursos pessoais ou 
sociais capazes de atenuar ou neutralizar 
riscos para a saúde mental. Pode-se dizer 
que são mecanismos que possibilitam o 
fortalecimento da resiliência dos indiví-
duos como, por exemplo, o apoio social, a 
autoestima, a supervisão familiar, etc.

Diante desse quadro, observa-se que no 
âmbito escolar, é possível adotar três me-
didas protetivas para os casos de auto-
mutilação e/ou tentativas de suicídio. São 
elas: a identificação e cuidado de pes-
soas e comunidades com estresse emo-
cional agudo; intervenções e programas 
de prevenção de condutas autolesivas; 
e capacitação para promoção do desen-
volvimento habilidades emocionais.
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Desenvolvimento de 
Habilidades socioemocionais

Rede de apoio

Atividade Física

Alimentação Saudável

Vínculo familiar

• Inteligência emocional

• Resiliência

• Saber entender e administrar os próprios 
sentimentos

• Autonomia

• Fortalecimento de vínculos interpessoais:

- Amizades; 

- Laços de solidariedade;

- Empatia;

- Disponibilidade para auxiliar com recursos 
disponíveis;

- Escuta ativa.

• Evitar situações de sedentarismo

• Práticas desportivas 

• Exercícios físicos regulares

• Evitar consumo de alimentos:

- Processados;

- Com alto teor de sódio, gordura, açúcares  
e aditivos artificiais;

- Que tendem a aumentar os níveis de estresse por 
estimular a produção de cortisol.

• Conexão física e emocional essencial para:

- Desenvolvimento cognitivo-afetivo

-  Construção da autoimagem..

Fonte: ARANTAGY ET AL (2018), GIUSTI (2013), MORAES (2020) (Adaptado).
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Nesta seção, procuramos auxiliar, de forma prática, partin-
do do recorrente questionamento: “Como ajudar aquela 
pessoa que se identificou com sinais de automutilação?”.  
Vamos listar agora o que se deve ou não fazer quando 
se depara com casos suspeitos ou confirmados de au-
tomutilação. Aqui não pretendemos trazer uma receita 
pronta, mas algumas sugestões úteis para facilitar o aco-
lhimento do autor/vítima da violência autoprovocada.

As dicas sobre o que fazer e o que não fazer no manejo de si-
tuações de risco são resultantes da triangulação de informações 
adquiridas dos guias já existentes acerca da prevenção da Auto-
mutilação destinados a docentes, pais e profissionais de saúde 
(ARANTANGY,2018; QUESADA ET AL, 2020) bem como pela pró-
pria experiência da autora no “chão da escola”.

Manejo de 
situações de risco
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• Não repreenda a pessoa ou faça julgamentos de qualquer natureza  
(moral, religiosa, psicológica).

• Não se precipite declarando, de imediato, que a pessoa precisa  
de psicólogo ou psiquiatra sem primeiro ouvi-la.

• Procure não banalizar a situação nem apontar o sofrimento  
da pessoa como frescura ou fraqueza.

• Não incentive a prática sob qualquer pretexto.

• Não reaja exageradamente, pois essa ação pode inibir e/ou afastar a pessoa.

• Não responda com pânico, repulsa ou espanto.

• Não pare o comportamento autolesivo com gritos ou ameaças.

• Não mostre excessivo interesse no comportamento da pessoa para  
que não se sinta valorizada pelo interesse despertado.

• Não permita que a pessoa reviva o episódio com detalhes para  
não desencadear outros episódios.

• Não fale sobre a automutilação em público expondo, assim, a pessoa.

• Não prometa que não contará a automutilação a ninguém ou que não irá expor  
a pessoa a situações constrangedoras. Provavelmente você terá que dividir  
essa situação com alguém até para poder procurar ajuda.

O que não fazer?
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• Aja de forma tranquila e compreensiva.

• Mostre que você se importa com a pessoa e quer ajudá-la apesar de não concordar  
com o pensamento dela ou não entender o que ela está fazendo.

• Considere que essa é a forma que a pessoa encontrou para lidar com a sua dor emocional.

• Tente usar a mesma linguagem da pessoa para definir a automutilação.

• Mostre respeito, preocupação e ouça a pessoa.

• Não julgue o comportamento.

• Proporcione um ambiente acolhedor evitando quaisquer julgamentos  
sobre a conduta ou a pessoa em questão.

 - Acolha o estudante e escute o que ele está sentindo. Procure não mostrar  
 desapontamento, raiva ou banalizar o ato;

 - Não aponte o sofrimento de alguém como frescura ou fraqueza, mesmo que os  
 motivos possam parecer pequenos para você.

O que fazer?
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• Estabeleça uma relação de confiança com a pessoa com uma escuta ativa. Tente mostrar  
à pessoa que existem outras maneiras de lidar com problemas que não sejam pelo recurso  
à automutilação.

 - Se um estudante procurar você e dividir que tem se automutilado, encare essa atitude  
 como um pedido de ajuda e um sinal de que você é um adulto de confiança para ele.  
 Ouça mais, pergunte menos;

 - Lembre-se de indicar serviços de apoio para casos como esse e/ou o contato  
 de profissionais de confiança da instituição escolar;

 - Dê ciência à família do adolescente ou jovem. Se for o caso, faça a ponte entre  
 o aluno e a família, auxiliando-o a contar o que está acontecendo e a identificar as  
 causas do seu sofrimento.

A quem recorrer observada a evolução dos ferimentos?
Casos leves: Se houver em sua instituição, encaminhe o caso à Equipe Multiprofissional de As-
sistência ao Educando. Caso contrário, contate as Unidades Básicas de Saúde (UBS’s).

Casos moderados: Unidades do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS).

Casos graves e/ou que envolvam risco iminente de suicídio: Rede de Urgência e Emergência 
em Saúde.
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A Ficha de Notificação Compulsória é um instrumen-
to de coleta de dados acerca da suspeita ou de con-
firmação de ocorrência de problemas ou agravos de 
saúde de notificação com prevista pela Portaria MS 
de Consolidação nº 04/ 2017 e posteriormente altera-
da pela Portaria MS Nº 264/ 2020. 

A responsabilidade pelo seu preenchimento é de 
competência de profissionais de saúde, porém nos 
casos de violência autoprovocada, a competência 
é estendida aos profissionais de estabelecimentos 
públicos e privados de ensino devidamente capacita-
dos para tal tarefa.

A ficha de notificação compreende questionamen-
tos básicos à identificação de todos os agravos, tais 
como: dados gerais sobre o agravo, unidade notifi-
cadora (estabelecimento), dados do paciente (nome, 
idade, sexo, escolaridade, etc.), dados de residência 
do paciente.

Para saber mais
Esclarecimentos sobre  
o preenchimento da ficha  
de notificação compulsória.
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No ano de 2015, o Ministério da Saú-
de, por meio do Sistema de Vigilân-
cia de Violências e Acidentes (VIVA) 
disponibilizou o Instrutivo de Noti-
ficação de Violência Interpessoal e 
Autoprovocada com o propósito de 
subsidiar os(as) profissionais que 
atuam nas unidades/serviços noti-
ficadores para um preenchimento 
mais padronizado dessa ferramen-
ta de coleta de dados, a partir de 
um conjunto de variáveis e catego-
rias, que caracterizem as violências 
perpetradas contra determinados 
grupos populacionais.
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O que notificar?
O Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) orienta que sejam objetos de noti-
ficação apenas casos de AUTOAGRESSÃO e TENTATIVA DE SUICÍDIO.

Os casos de óbito são registrados pelo Sistema de Informação de Mortalidade a partir das Decla-
rações de Óbito. Logo, não devem ser notificados.

Art. 6º  Os casos suspeitos ou confirmados de violência autoprovocada 
são de notificação compulsória pelos:

[...] 

II – estabelecimentos de ensino públicos e privados ao conselho tutelar.

[...]

§ 5º   Os estabelecimentos de ensino públicos e privados de que 
trata o inciso II do  caput  deste artigo deverão informar e treinar os 
profissionais que trabalham em seu recinto quanto aos procedimentos 
de notificação estabelecidos nesta Lei.

(BRASIL, 2019)

Lei 13.819/2019

Publicado em:  
29/04/2019 | Edição: 81 | 

Seção: 1 | Página: 1
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A Ficha de Notificação Individual é estruturada, 
respectivamente, em 10 (dez) blocos, sendo eles: Dados 
Gerais, Notificação Individual, Dados de Residência, 
Dados da Pessoa Atendida, Dados da Ocorrência, 
Violência, Violência Sexual, Dados do Provável Autor 
da violência, Encaminhamento, além dos campos 
destinados para Informações Complementares e 
Observações.

Para tornar mais didática a compreensão da distribuição 
dos blocos, classificamos os blocos de acordo com a 
unidade temática trabalhada conforme ilustra o quadro 
abaixo.

Estrutura da ficha de notificação  
interpessoal de violência interpessoal/ 
autoprovocada
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UNIDADE TEMÁTICA BLOCO

Caracterização da Unidade Notificadora Dados Gerais

Caracterização Sociodemográfica da Vítima

- Notificação Individual

- Dados de Residência

- Dados da Pessoa Atendida

Caraterização da Violência

- Dados da Ocorrência

- Violência

- Violência Sexual

- Dados do Provável Autor da violência

Encaminhamento/ Classificação CID-10 Encaminhamento

Dados de Acompanhantes/  
Observações Adicionais

Informações Complementares e Observações.

Fonte: Autora, 2020.

Estruturação didática para compreensão  
da Ficha de Notificação Interpessoal de  
Violência Interpessoal/ Autoprovocada
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Notificação de casos suspeitos 
ou confirmados de automutilação 
ou tentativa de suicídio
BLOCO: DADOS DA OCORRÊNCIA

Campo 54: Identificação da ocorrência ou não da Violência Autoprovocada

BLOCO: VIOLÊNCIA

Campo 56: Caracterização da Violência/ Tentativa de Suicídio

Tentativa de Suicídio: quando a pessoa atendida provocou agressão contra si mesma ou tentou 
o suicídio. Considera-se tentativa de suicídio o ato de tentar cessar a própria vida, porém, sem 
consumação. Ex.: adolescente relata ter ingerido uma quantidade excessiva de medicamentos 
com a finalidade de dar cabo à própria vida, porém sem sucesso.

 

154 - A lesão foi autoprovacada?
1- Sim 2- Não  9-Ignorado

 

2 2 2

2 2 1

2 2

2 2

54 - Tipo de Violência          1- Sim 2- Não  9-Ignorado

Física Tráfico de Seres Humanos Física

Psicológica/Moral Financeira/Econômica Outros: Tentativa de Suicídio

Tortura Negligência/abandono Outros: Automutilações

Sexual Trabalho Infantil Outros:____________
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Campo 56: Caracterização da Violência/ Automutilação

 
Automutilação: quando a pessoa atendida provocou agressão contra si mesma (casos de cor-
tes, queimaduras, por exemplo) sem intencionalidade suicida. Ex.: adolescente que relata ter se 
cortado para aliviar uma dor/angústia que o corroía sem intenção de suicídio.

Campo 57: Identificação dos meios violentos empregados

- Força corporal/espancamento: autoagressão promovida por murro, tapa, soco e outros;- En-
forcamento: uso de forca valendo-se qualquer objeto que promova constrição do pescoço por 
laço e/ou utilizando o peso do próprio corpo;

 

2 2 2

2 2

12 2

2 2

54 - Tipo de Violência          1- Sim 2- Não  9-Ignorado

Física Tráfico de Seres Humanos Física

Psicológica/Moral Financeira/Econômica Outros: Tentativa de Suicídio

Tortura Negligência/abandono Outros: Automutilações

Sexual Trabalho Infantil Outros:____________

 

2

54 - Meio da Agressão                    1- Sim 2- Não  9-Ignorado

Enforcamento

Força Corporal/Espacamento

Envenenamento, intoxicação

Obj. Contundente Arma de Fogo

Obj. Pérfuro-Cortante

Substância/obj. quente

Ameaça

Outros_________________
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- Objeto contundente: uso de qualquer objeto que possa dani-
ficar o corpo ao ser descarregado com força contra ele;

- Objeto perfuro-cortante: uso de arma branca - objetos com 
partes rígidas ou agudas que possuem fios de corte capazes 
de perfurar ou cortar, como agulhas, lâminas, pinças, seringas, 
vidros, entre outros;

- Substância/Objetos quente: uso de objetos que promovam 
queimaduras (pontas de cigarro, ácidos, isqueiro, etc.)

- Envenenamento, Intoxicação: ingestão ou inalação de subs-
tâncias tóxicas ou em superdosagem (medicação, produto de 

limpeza, venenos para pragas, agrotóxicos, gás, etc.).

- Arma de fogo: uso de revólver, pistola, espingarda e outros.

- Outro (quando a autoagressão ou tentativa de suicídio tiver 
sido empregada com método não contemplado nas categorias 
anteriores. Ex.: precipitação de lugar elevado, atirar-se na fren-
te de veículos, ato de atear fogo no próprio corpo, etc.)

Marcar com 2 (Não) os demais quadrículos.

Medicamentos já estão 
contemplados na catego-
ria Envenenamento/ Intoxi-
cação. Por isso, não devem 
ser especificados no qua-
drículo Outro.

ATENÇÃO!

A ficha de notificação de 
Intoxicação Exógena tam-
bém deve ser preenchida 
em casos de envenena-
mento e/ ou intoxicação.

LEMBRE-SE

1) Ameaça nunca é um 
meio de autoagressão, tra-
ta-se sempre de violência 
contra um terceiro.

2) Naqueles casos em que 
uma pessoa está prestes a 
tentar o suicídio (Ex.: no alto 
de um prédio ou apontando 
uma arma para a cabeça) e 
for impedida por alguma 
intervenção, a notificação 
deve ser feita, e o Meio de 
agressão assinalado deve 
ser aquele que a pessoa 
usaria caso consumasse a 
tentativa.

ATENÇÃO!
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BLOCO: DADOS DO PROVÁVEL AUTOR DA VIOLÊNCIA

CAMPO 61: Identificação do Indivíduo Agressor

Aqui se marca com 1 APENAS o quadrículo Própria pessoa

 

2 2 2

2

2

2

2

2

2

2 2 1

2 2

2

2

2

2

61 - Vínculo/grau de parentesco com a pessoa atendida    1- Sim 2- Não  9-Ignorado

Pai Ex-cônjuge Amigos/conhecidos Policial/agente da lei

Mãe Namorado(a) Desconhecido(a) Própria pessoa

Padrasto Ex-namorado(a) Cuidadora(a) Outros_________

Madrasta

Cônjuge

Filho(a)

Irmão(ã)

Patrão/Chefe

Pessoal com relação institucional

Campo 15 (Raça/Cor);

Campo 16 (Escolaridade);

Campo 35 (Situação Conjugal);

Campo 36 (Orientação Sexual);

Campo 37 (Identidade de Gênero);

Campo 38 (Deficiência/ Transtorno);

Campo 53 (Ocorreu outras vezes?);

Campo 60 (Número de envolvidos; Automutilação/ 
Tentativa de Suicídio – marcar 1, pois se trata da própria 
pessoa);

Campo 63 (Suspeita do Uso de álcool). 

Campo 64 (Ciclo de vida do provável autor da violência)

O preenchimento dos seguintes campos é de extrema importância para auxiliar na compreensão 
dos casos de violência autoprovocada:

ATENÇÃO REDOBRADA!

São estes os principais dados que subsidiarão as estatísticas do Ministério da Saúde pro-
porcionando uma avaliação diagnóstica a respeito da Saúde Mental no Brasil e para for-
mulações de políticas públicas de saúde para os grupos considerados mais vulneráveis.
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CONTATOS 
ÚTEIS

Disque-saúde 
Ouvidoria Geral 
do SUS: 

136 Ligar

Disque  
Direitos  
Humanos:

100 Ligar

Disque  
Polícia Militar

190
Ligar

Disque 
Ambulância 
Pública (SAMU)

192 Ligar

Disque  
Corpo de 
Bombeiros

193 Ligar

Disque Centro 
de Valorização 
da Vida (CVV)

188 Ligar
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Aplicativo disponível 
na Play Store – Tá tudo bem?

O “Tá tudo bem?” é um aplicativo de preven-
ção ao suicídio que visa divulgar informações 
a respeito do tema além de oferecer ferramen-
tas de apoio emocional como o diário de gra-
tidão, lista de razões para viver, notificações 
motivacionais além de permitir que a pessoa 
utilize o app realize ligações gratuitas para o 
CVV - Centro de Valorização da vida. Impor-
tante ressaltar que o aplicativo conta com a 
supervisão de um profissional de Psicologia, 
porém não possui vínculo com a instituição e 
também não substitui ajuda médica e consul-
ta com profissional especializado.

Guia prático para professores 

69



Era uma vez um super-herói cujos superpoderes consistiam em 
colorir mesmo os dias mais cinzentos e tornar a vida mais doce, 
apesar de já ter provado todo o seu amargor. Um jornalista nato, 
um advogado que sonhava com uma educação inclusiva, eman-
cipatória e livre de preconceitos. Um cientista com alma de poeta 
que se entregou por completo em cada uma de suas produções 
e que tão rapidamente se tornou como aquele amigo de infância 
com quem se divide segredos e confidências. Um jovem apaixo-
nado pela vida, pela esperança de um mundo melhor e na crença 
na força da juventude que não se deixa vencer pela desesperan-
ça. Por tudo isso que nos unia, eu, Leonora Tavares, e o Maycon 
Rangel éramos amigos.

Até que, em 23 de março de 2021, Maycon Rangel precocemente 
nos deixou vítima da Covid-19. Seu coração, que sempre havia pul-
sado pela esperança de dias melhores, por equidade e justiça so-
cial, parou de bater. Sua missão aqui, porém, foi cumprida. Nada 
deixou inacabado e este trabalho é prova disso. Quando reticente 
quanto às possibilidades de conclusão deste trabalho, o sorriso 
amável e o seu tom acolhedor reacenderam-me as esperanças.

Some a tudo isso a sua capacidade de amar, de apaixonar-se, de 
colocar-se no lugar do outro. A sua partida, ou melhor, a sua es-
treia no palco celestial, abriu-me novos horizontes. 

É por isso que enquanto existir alguém disposto a abrir as pági-
nas do seu produto e partilhar das criações do seu espírito ilumi-

nado, você continuará vivo.

 Até sempre, amigo. 

Leonora Tavares
Autora

Cartas a 
um grande 
amigo:
Maycon Rangel 
Abreu Ferreira 
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As coisas estão seguindo, amigo, recebi um e-mail ontem e era 
sobre este trabalho, fiquei imensamente radiante pelo convite, 
mesmo no fluxo inquieto da vida. Sei que tu está rindo agora, que 
está feliz porque as sementes que tu jogou tem germinado ou-
tras inquietações tão importantes quanto as tuas. O mundo ainda 
continua pesado, as dores continuam latentes. Eu brinco entreli-
nhas, diagramação, ilustração e uma pesquisa de mestrado que 
ainda nem tive tempo de comemorar. Que tempo maluco, né?  
 
Mas é isso, Ranger. Isso aqui é fruto daquilo que tu começou. Do 
produto educacional que fazia a gente planejar os espaços onde 
víamos brechas para conquistar o mundo. Tudo feito com tanto 
carinho e com tanta energia que, quando volto a visitar as páginas 
daquele material, te vejo ali dentro: as lutas políticas, a voz que não 
cala (e não vai calar), as risadas que iluminavam parte da manhã.

Eu sigo,  até onde as pernas aguentarem, te carregando em mui-
tas boas lembranças. Obrigado, por mesmo daí, me conectar 
a outras lugares. Ah, e não esquece, tudo que nóis tem é nóis.

Um abraço.

Câmbio, desligo.

Pedro Henrique
Diagramador

Link do produto do Maycon 
no repositório da eduCapes

DIREITOS HUMANOS 
E  EDUCAÇÃO 

PROFISSIONAL E 
TECNOLÓGICA

DOWNLOAD
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