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RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho foi tornar visível a possível relação da violência estrutural e a 

violência autoinfligida nas questões de fundo com a automutilação em adolescentes. Os 

objetivos específicos foram: perscrutar a violência autoinfligida sob o viés de raça e gênero; 

verificar a prevalência de violência doméstica e sexual no período de 2018 à 2019 nas bases de 

dados de segurança pública e buscar as políticas públicas de promoção à saúde destinada às 

jovens adolescentes no que concerne à vigilância de casos de violência doméstica e sexual e 

sua prevenção. Para tanto, utilizou a fonte de dados secundária do Anuário de Segurança 

Pública Brasileiro (2020) nas categorias violência doméstica e violência sexual e analisou os 

dados sob o viés de gênero e raça por meio dos estudos feministas. A eleição destas categorias 

se apoiou na experiência da pesquisadora que trabalhadora no SUS como psicóloga e 

acompanhava adolescentes que manifestavam automutilação. Estas expressões foram vistas e 

ligadas à vivência de violência sexual e violência intrafamiliar no histórico das adolescentes. O 

tema da violência autoinfligida é um importante problema de saúde pública e vem recebendo 

atenção na arena científica nacional e internacional, além das redes sociais virtuais. Esta 

temática impacta os serviços de saúde e a sociedade em geral, sobretudo pela magnitude que a 

violência autoinfligida tem nas famílias e comunidades. A Organização Mundial de Saúde 

(OMS, 2002) caracteriza a lesão autoprovocada como violência autoinfligida, que é 

subdividida em comportamento suicida e autoagressão. O suicídio é uma das dimensões do 

comportamento suicida. Pela profusão do conceito envolve planejamento, pensamentos, 

ameaças, gestos e tentativa de suicídio.   

 

Palavras-chave: Violência estrutural. Violência autoinfligida. Automutilação. Adolescência. 

  



ABSTRACT 

 

The objective of this work was to make visible the possible relationship of structural violence 

and self-inflicted violence in the background issues with self-mutilation in adolescents. The 

specific objectives were: to scrutinize self-inflicted violence from the perspective of race and 

gender; verify the prevalence of domestic and sexual violence in the period 2018 to 2019 in 

public safety databases and seek public health promotion policies aimed at young adolescents 

with regard to surveillance of cases of domestic and sexual violence and its prevention. For 

that, it used the secondary data source of the Brazilian Public Security Yearbook (2020) in the 

categories of domestic violence and sexual violence and analyzed the data under the gender and 

race bias through feminist studies. The choice of these categories was based on the experience 

of a researcher who works at the SUS as a psychologist and accompanied adolescents who 

manifested self-mutilation. These expressions were seen and linked to the experience of sexual 

violence and intra-family violence in the adolescents' history. The theme of self-inflicted 

violence is an important public health problem and has been receiving attention in the national 

and international scientific arena, in addition to virtual social networks. This theme impacts 

health services and society in general, especially due to the magnitude of self-inflicted violence 

in families and communities. The World Health Organization (WHO, 2002) characterizes self-

harm as self-inflicted violence, which is subdivided into suicidal behavior and self-harm. 

Suicide is one of the dimensions of suicidal behavior. Due to the profusion of the concept, it 

involves planning, thoughts, threats, gestures and a suicide attempt. 

 

Keywords: Structural violence. Self-inflicted violence. Self-mutilation. Adolescence. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Aproximação ao objeto de estudo: o trabalho em saúde interpelado pela violência 

 

Início este trabalho localizando meu caminho profissional e as experiências que me 

despertaram frente ao objeto de investigação desta pesquisa. Situá-los é reconhecer os muitos 

encontros que me tocaram. As afetações que foram impregnadas de diálogos sobre a vida, os 

muitos fios que foram tecidos, dando forma e sentido às experiências vividas que, certamente, 

influenciaram minha escolha para investigar a violência autoinfligida na adolescência. É nesse 

laço de aprendizado que encarno meu trabalho, guiada pelo desejo de conhecer e aprender sobre 

o tema da lesão autoprovocada na adolescência.  

A automutilação era o que mais aparecia no meu primeiro ano de trabalho na Atenção 

Primária, enquanto psicóloga no NASF (Núcleo de Apoio a Saúde da Família). O território de 

trabalho era atravessado por intensa violência de Estado, manifestada pelas incursões militares 

dentro da comunidade. A violência foi tema sempre presente nas ações educativas realizadas 

na unidade, pela presença de atendimentos em violência doméstica e intrafamiliar contra 

crianças, mulheres e idosos.  

As adolescentes que chegavam à unidade para acolhimento em saúde mental, em sua 

maioria, tinham histórico de violência autoprovocada, com presença de lesões superficiais nos 

braços, mas com repetições dos atos, provocadas por objetos perfuro-cortantes. Eram meninas 

pobres e, em sua maioria, pretas/pardas. Suas expressões de sofrimento tinham como 

associações a violência sexual ou doméstica contra suas mães, perpetradas pelos companheiros. 

No campo da minha atuação tive um percurso de muitos cenários, como assistência 

social, direitos humanos, saúde e clínica. Foi na minha entrada no curso de especialização em 

Promoção da Saúde e Desenvolvimento Social, que iniciei a formação para o SUS e pude 

ampliar minhas reflexões e inquietações quanto às práticas dos trabalhadores no cuidado em 

saúde e as ausências de articulação em redes para construir e intervir com cuidado. É nesse 

processo que passo a me apropriar dos princípios do SUS por meio da minha inserção na 

Atenção Primária no Rio de Janeiro. Em seguida, inseri-me no mestrado em Saúde Coletiva, 

momento em que pude conectar a realidade vivida com a universidade pública.  

Atualmente, atuo no ambulatório de um Hospital Infantil no Município de Duque de 

Caxias. Esta experiência coloca-me novamente com o tema da violência, ao integrar a rede de 

proteção social à criança e adolescentes vítimas de violência doméstica e sexual. Outros 

incômodos vieram das fragilidades da rede de atenção à saúde e seus impasses na entrega de 
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cidadania por meio de políticas sociais, incluindo as relacionadas à saúde, no cotidiano do meu 

trabalho. Olhei atentamente a falta de uma organização teórico-empírica que pudesse explicar 

as causas de fundo da violência autoinfligida na adolescência.  

Diante de expressões de sofrimento e vulnerabilidades sociais busquei, neste estudo, 

pensar a partir da minha experiência empírica sobre as possíveis relações de causa da violência 

autoinfligida em adolescentes acompanhados nos serviços de saúde. Essas inquietações 

forjaram minha escolha por realizar um levantamento dos dados do Anuário de Segurança 

Pública Brasileiro (2020) elaborado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Minha 

hipótese é de que a violência estrutural (e de Estado, doravante quando me referir à violência 

de estrutura também incluo aquela perpetuada pelo Estado), entranhadas na sociedade 

brasileira, são causas de fundo da automutilação.  Situo que não é objetivo do estudo fazer uma 

discussão da violência estrutural e estatal, mas reunir referências que possa ajudar a pensar o 

fenômeno estudado. 

Em razão do tempo limite para conclusão do mestrado e da pandemia de Covid-19, 

não foi possível a realização do trabalho de campo com o uso de entrevistas às trabalhadoras da 

saúde. No entanto, os dados secundários sobre violência doméstica podem oferecer-nos pistas 

e elos com a realidade estruturada à respeito da causa da violência. Buscarei articular as várias 

faces da violência com a automutilação para tornar mais consistente minha hipótese de relação 

causal entre violência estrutural e violência autoinfligida. Darei um passo analítico sobre as 

violências que, heuristicamente, estão vinculadas à violência autoinfligida em crianças e 

adolescentes, com o propósito de oferecer um modelo analítico para ser posto em prática em 

futuras pesquisas no tema em questão.  

Por conseguinte, conhecer o que já existe e colocar em debate o que precisa ser 

incrementado nas ações de prevenção das lesões autoprovocadas, convoca-nos a pensar na 

relação de gênero, raça e classe como categoria empírica. Assim como na atuação específica 

dos serviços de saúde e da escola. Este trabalho articula-se no encontro da ciência e a imersão 

na minha prática enquanto trabalhadora da saúde, que tem como experiência a lógica do cuidado 

na Atenção Primária. É necessária a implicação, com intuito de aprofundar o conhecimento, 

sobre as ações locais e inscrição das narrativas dos adolescentes. Ao abordar a lesão 

autoprovocada como objeto de estudo deste trabalho, busquei identificar as ações de cuidado e 

prevenção de atos de autolesão em adolescentes nas políticas públicas produzidas no país.  

Na minha experiência busquei entender o que mobiliza e afeta o profissional de saúde 

ao acolher um adolescente que manifesta cortes no corpo, que relata a ingestão de medicações 

na tentativa de colocar fim a sua própria vida. Como um profissional de saúde pode produzir 
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cuidado em saúde mental atuando em território de intensa violência do Estado? O 

desmantelamento do SUS e das políticas sociais também constituem o conceito de violência 

estrutural? 

Seria possível fazer um trabalho criativo na prevenção da violência autoinfligida em 

adolescentes numa sociedade de extrema desigualdade social, racial e de gênero? Como 

produzir cuidado em saúde mental na desproteção social, no desmantelamento do Sistema 

Único de Saúde na fase neoliberal do capitalismo? Estas perguntas chegam em discussões e 

reuniões de trabalho, quando os profissionais, nas suas inquietações compartilhadas, se davam 

conta da realidade e do contexto do trabalho na saúde pública no Rio de Janeiro.    

A automutilação, expressa no corpo das adolescentes, como cortes superficiais 

chegavam aos profissionais como uma angústia de como intervir e realizar acolhimento. Qual 

o significado daquele comportamento das jovens? Qual a relação do comportamento de 

autoagressão no sexo feminino na faixa etária de 13 a 19 anos? Qual rede ativar para ofertar o 

cuidado? Chamava-me atenção estas observações e minhas afetações vividas no processo de 

trabalho com a equipe.  

São estas inquietações, mobilizadas pelo desejo e curiosidade de descobrir um 

caminho para os comportamentos, especialmente, comportamentos expressos no sexo 

feminino. A partir das minhas observações e experiência em escutar as palavras das 

adolescentes, bem como de interagir com as equipes de saúde e educação, é que penso em 

articular minha experiência fundamentada em uma teoria e a intersecção de gênero e raça, como 

categorias empíricas que podem contribuir para o estudo. 

O Anuário é a fonte de dados escolhida para reconhecer as diversas violências que 

acometem os adolescentes, em especial, a automutilação. Portanto, produzir sentidos a minha 

vivência no chão das unidades de saúde, quando acompanho crianças e adolescentes vítimas de 

violência doméstica e sexual, bem como a violência autoinfligida. Percorrer por esta temática 

não é um caminho fácil, nele encontro angústia, afetos que são mobilizados na escuta e no 

acesso aos números de vítimas da violência doméstica e sexual.  

 Recorro ao referencial teórico que possa suspender os afetos de angústia e criar 

possibilidades de um trabalho que dá passagem para outros movimentos da vida. Quero dizer 

com isso que a arte é uma possibilidade de contar e expressar o objeto da pesquisa, para além 

de operadores conceituais. No entanto, neste trabalho, não foi possível recorrer à expressão da 

arte como oposição ao tema da violência, como movimento de saída e de enfrentamento ao 

sofrimento. Nesse campo e, movida pela minha experiência e prática clínica, posso compor esta 
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pesquisa com minha sensibilidade e sutilezas vistas no cotidiano dos encontros com os jovens 

que passaram por mim. 

Quadros e Prestelo (2019) convidam-nos a pensar na importância de mantermos nossa 

atenção ao que é ordinário, nos pequenos acontecimentos do cotidiano, e que alimentam o 

cuidado como política. Convocada pela sabedoria das autoras, sou inspirada a fazer uma 

pesquisa alicerçada na prática do meu cotidiano, no meu olhar singular, dialogando com a 

literatura e os dados apresentados pelo Anuário (2020). 

É neste cenário que me encontro como trabalhadora no SUS, pesquisadora na saúde 

coletiva. Busquei localizar meu objeto de pesquisa de maneira atenta e sensível com um traço-

de-união com o trabalho.  O meu desejo de explorar as associações e consequências da violência 

autoinfligida no período de vida da adolescência parte, também, do meu interesse em conhecer 

o que está sendo produzido sobre a temática, quais as políticas públicas e quais ações de saúde 

são realizadas para intervir no cuidado à saúde mental desta faixa etária.  

Santos et al. (2016) apontam para a importância da inserção da saúde mental infanto-

juvenil na rede de atenção básica e afirmam que ainda é incipiente a produção de conhecimento 

sobre a natureza e a amplitude do sofrimento psíquico infanto-juvenil neste campo primado de 

atenção em saúde. 

 

1.2 Por que estudar a interface entre violência estrutural e as autoagressões? 

 

Enquanto psicóloga na Atenção Primária, compondo uma equipe Núcleo de Apoio à 

Saúde da Família – NASF, trabalhei com o apoio matricial cuja abrangência incluía o apoio às 

equipes mínimas nos casos graves de saúde mental. Meu percurso pela Estratégia de Saúde da 

Família (ESF) no período de três anos transitou no suporte de núcleos temáticos, como escola, 

violências e ações de educação em saúde. Ao escutar as narrativas dos adolescentes que 

apresentavam automutilações, deparei-me com o sofrimento humano mergulhado num contexto 

de violência e de precariedade socioeconômica e de acesso cultural. 

As adolescentes atendidas foram meninas entre 13 a 19 anos de idade. Na escuta das 

adolescentes, as lesões autoprovocadas estão intimamente ligadas ao sofrimento e aos 

sentimentos de solidão, desesperança e rejeição, que interagem com a vitimização do abuso 

sexual, de rupturas com namorados, brigas familiares e a sensação de não serem compreendidas. 

As lesões autoprovocadas aparecem muito em forma de autoagressão (arranhaduras leves no 

corpo e mordidas) ou de tentativa de suicídio (intoxicação medicamentosa). No processo de 

trabalho que se discute os casos de saúde mental pela equipe para operar os acolhimentos dos 
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casos – em conjunto com o médico ou enfermeiro – buscava-se dar um lugar para que o 

adolescente pudesse colocar em palavras o sofrimento do qual era acometido.  

A partir dos fluxos para ações de cuidado destes adolescentes, o caso é notificado como 

lesão autoprovocada no Sistema de Informação de Agravo de Notificação – SINAN, com o 

autor da agressão sendo a própria pessoa. A equipe discute sobre as estratégias de cuidado, 

articuladas ao dispositivo da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), em especial, ao Centro de 

Apoio Psicossocial Infantil – CAPSi e com as escolas.  

A lesão autoprovocada impõe-se como uma temática crítica para os profissionais de 

saúde e da escola, porque ela afeta muito o adolescente. Como abordado anteriormente, ela está 

associada às manifestações de comunicar um sofrimento, relações fragilizadas com a família, a 

ausência de relações significativas, solidão, desesperança, rompimentos amorosos e a 

orientação sexual fora da heteronormatividade.  

Segundo Bahia et al. (2017), pesam também os abusos físicos e sexuais, as brigas com 

os pais, o uso abusivo de bebida alcóolica e a presença de transtornos mentais, em que os mais 

comuns são a depressão e o transtorno bipolar. Borges e Werlang (2006) destacam a 

adolescência como um período do desenvolvimento no qual podem aparecer sentimentos 

intensos, baixa autoestima e quadros psiquiátricos de grande risco. Comportamentos 

autolesivos podem ser um pedido de ajuda para expressão de angústias. Botega (2014) explica 

ainda que o sentimento de pertencimento a um grupo, à família e à comunidade é um fator de 

proteção importante para a diminuição do risco de suicídio.  

A relevância deste estudo fundamenta-se no acanhado conhecimento sobre o tema da 

prevenção da lesão autoprovocada nessa faixa etária. Por outro lado, a literatura mostra que este 

problema é passível de prevenção, com atuação no cuidado e seriedade na abordagem dos 

adolescentes que tentam o suicídio – ou mesmo que apresentam sinais de vulnerabilidade à 

realização do ato. Nas palavras de Botega (2014, p. 234), “dar atenção especial à pessoa que 

tentou se suicidar é uma das principais estratégias de prevenção”. Bteshe (2013) reforça que as 

intervenções primárias podem reduzir os fatores de riscos e recuperar os fatores protetores. 

 A principal questão que orienta este trabalho é: fazer visível a relação da violência 

estrutural e a violência autoinfligida por adolescentes. Nesse caminho, reunir os estudos de 

gênero, raça e classe como contribuição para a discussão da pesquisa.  
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1.3 Objetivos 

 

1.3.1 OBJETIVO GERAL 

 

O objetivo geral deste trabalho foi realizar um levantamento dos dados do Anuário de 

Segurança Pública Brasileiro (2020) para propor um arcabouço teórico-empírico-científico 

inicial sobre a relação entre a violência estrutural e a violência autoinfligida. Por meio do acesso 

aos dados e da minha experiência em acompanhamento de casos sobre a violência doméstica e 

sexual.  

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

Os objetivos específicos foram perscrutar a violência estrutural e violência 

autoinfligida onde gênero e raça  são utilizados como categorias empíricas ; explorar 

associações e consequências da violência autoinfligida na adolescência; verificar a prevalência 

de violência doméstica e sexual no período 2018 a 2019 nas bases de dados de segurança 

pública, buscando a possível relação destas violências a automutilação por adolescentes; e 

realizar um panorama das políticas públicas de promoção à saúde destinada às jovens 

adolescentes no que concerne à vigilância de casos de violência doméstica e sexual.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Lesão autoprovocada: um problema de saúde pública 

 

O tema da lesão autoprovocada é um importante problema de saúde pública (BAHIA 

et al., 2018) e vem recebendo atenção na arena científica nacional e internacional, além das 

redes sociais virtuais. Esta temática impacta os serviços de saúde e na sociedade em geral, 

sobretudo, pela magnitude que a lesão autoprovocada tem nas famílias e comunidades. A rede 

de saúde pública e a escola são lugares estratégicos para o acolhimento de casos de lesão 

autoprovocada envolvendo adolescentes.  

Botega (2007) aponta que o comportamento suicida exerce considerável impacto nos 

serviços de saúde, sinalizando que 1,4% da carga global ocasionada por doenças no ano de 2002 

foram por tentativas de suicídio. Segundo Estellita-Lins, Portugal e Oliveira (2017), os espaços 

da saúde de maior acolhida são as emergências psiquiátricas e a rede de cuidados básicos.  

A Organização Mundial de Saúde (OMS, 2002) caracteriza a lesão autoprovocada 

como violência autoinfligida. Ela subdivide-se em comportamento suicida e autoagressão. 

Borges e Werlang (2006) explicam que o suicídio é uma das dimensões do comportamento 

suicida. Pela profusão do conceito, envolve planejamento, pensamentos, ameaças, gestos e 

tentativa de suicídio (BAHIA et al., 2018).  

A tentativa de suicídio irrompe diante de um sofrimento que a pessoa se vê incapaz 

de processar e vivenciar uma intensa dor psíquica. Minayo, Figueiredo e Mangas (2017) 

explicam que comportamentos suicidas não fatais aparecem sob a forma de ideação suicida, 

quando há pensamentos que estimulam o ato de colocar fim a própria vida. A autoagressão 

inclui atos de automutilação que circundam queimaduras, cortes, arranhões – leves ou severos 

– e mordidas.  

A transição da infância para adolescência é um fator de vulnerabilidade para a lesão 

autoprovocada. Bahia et al (2017) destacaram – em estudo sobre a análise das notificações 

compulsórias e internações hospitalares por lesão autoprovocada – outros fatores de risco como 

conflitos familiares, transformações biopsicossociais, comportamento naturalmente impulsivo 

e depressivo, presença de transtornos mentais e do consumo de álcool e outras drogas. As 

tentativas de suicídio merecem especial atenção. O fracasso do suicídio é o principal fator de 

risco de novas tentativas. Estima-se que as tentativas de suicídio superem as de suicídio em 

pelo menos dez vezes (BOTEGA, 2014).  
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 Franco (2016) traz pistas para pensar a oposição à violência estrutural que se articula 

na construção de políticas públicas, na qualidade de vida, no acesso à cultura, na ocupação das 

ruas e na mobilidade nos territórios.  

Mais recentemente, em 2018, o Ministério da Saúde lançou uma cartilha com análise 

global dos resultados sobre o tema do suicídio, privilegiando adolescentes e jovens negros. 

Esses dados mostram os óbitos por suicídio no período de 2012 a 2016. Eles apontaram para 

um elevado número de suicídio entre adolescentes e jovens negros. A cartilha indicou que um 

dos grupos vulneráveis mais afetados por mortes de suicídio são os jovens e sobretudo, os 

jovens negros, em razão do preconceito e discriminação racial e racismo institucional. 

(BRASIL, 2018c).  

 Segundo informações da cartilha, no período analisado foram registrados no Sistema 

de Informação sobre Mortalidade (SIM) 3.017 mortes por suicídio entre adolescentes e jovens. 

As informações mostram ainda que, de 2012 a 2016, a proporção de suicídio entre negros 

aumentou em comparação as demais raças/cores, subindo de 53,3% em 2012 para 55,4% em 

2016. No que diz respeito ao risco de suicídio em adolescentes do sexo masculino, este 

levantamento aponta que no ano de 2016 houve um aumento de 50% entre adolescentes e jovens 

negros em comparação a brancos. Já em relação ao sexo feminino, o risco de suicídio em 

adolescentes e jovens negras foi de 20% maior que entre brancas (BRASIL, 2018c). 

A literatura sobre a temática da lesão autoprovocada tem apontado a prevalência de 

planejamento e tentativa de suicídio entre jovens do sexo feminino, situando que jovens do sexo 

masculino são quem mais efetivam o ato. Essas pesquisas referem que a ideação suicida e o 

comportamento de automutilação podem estar relacionados à maior prevalência de depressão e 

o comportamento mais introspectivo no feminino, enquanto o masculino parte mais para a 

execução do ato. Ressaltam as importantes diferenças entre os gêneros nos estudos para os 

determinantes do comportamento suicida.  

Seguindo a leitura de gênero, esse apontamento culpabiliza o sexo feminino com base 

em estereótipo e reforça um viés biologizante do ato de machucar o próprio corpo, ao associar 

o sofrimento emocional como característica do sexo feminino e a agressividade do ato de 

provocar a própria morte ao sexo masculino. Trata-se de uma importante problematização 

incorporar a leitura de gênero para investigação do objeto da pesquisa, bem como para pensar 

estudos voltados para saúde pública na temática da automutilação por adolescentes.   

Os estudos de Medeiros e Zanello (2018) analisam se as políticas públicas 

desenvolvidas para as mulheres dialogam no que toca à violência sofrida e seu impacto na saúde 

mental. Para as autoras as políticas públicas e a assistência em saúde mental objetificam o 
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cuidado ao invisibilizar gênero na violência contra a mulher. Como exemplo, destacam que um 

comportamento considerado sintomático é visto de maneira diferente para homens e mulheres, 

como um sofrimento e comportamento agressivo e impulsivo é atribuído ao masculino e o 

sofrimento expressado pelas mulheres como drama e exagero. A relação de poder e socialização 

do feminino e masculino precisa ser abordada e problematizada para refletir o comportamento 

de automutilação entre adolescentes e jovens, para que os sofrimentos experienciados pelo 

feminino e masculino não sejam anulados e escamoteados quando vistos pelos profissionais de 

saúde e educação, bem como pela sociedade.  

Faço essa breve leitura de gênero a partir da busca pela literatura que aborde a violência 

autoinfligida por adolescentes, pois, me ajuda a responder e pensar os objetivos específicos da 

pesquisa. Além disso, poder refletir sobre a maneira como profissionais de saúde abordam o 

comportamento de automutilação provocadas por jovens do gênero feminino e masculino. As 

violências vividas pelas adolescentes e jovens muitas vezes acabam por serem invisibilizadas e 

desqualificadas em leituras teoricamente científicas, mas de fundo preconceituoso 

(MEDEIROS; ZANELLO, 2018).  

Importa pensar a relação da violência intrafamiliar e sexual que interage no 

comportamento de automutilação dos adolescentes. As diversas violências que adolescentes e 

jovens são expostos e vivenciam não podem ser vistas como um estereótipo de gênero.  

Nessa direção, fazer uma leitura de gênero e examinar raça articulado aos atos de 

automutilação pode fazer compreender os efeitos que as relações de poder exercem no 

comportamento dos jovens. Utilizar gênero e raça na leitura das políticas públicas destinadas à 

juventude significa alterar os modos de fazer saúde, saindo de uma posição preconceituosa e 

desqualificadora do sofrimento emocional dos(as) jovens para políticas de cuidado e atenção 

que reconheçam o impacto da violência sexual e intrafamiliar no sofrimento emocional e 

psíquico que acometem os adolescentes. Em especial a automutilação, que se associa como 

expressão das violências não validadas pelo campo social em que vivemos. 

 Esse debate pode contribuir na tomada de decisão de gestores, profissionais de saúde 

e educadores na redução do sofrimento de adolescentes, impedindo-os que vejam na violência 

contra si mesmos uma forma de aliviar a dor existencial.  

 A prática que me conduziu a estudar esta temática revela-se nas repetições de casos em 

que adolescentes apresentam o histórico de automutilação. A violência autoinfligida, já definida 

pela OMS (2002), inclui as autoagressões. É partindo deste conceito e da experiência com as 

de escutar e acompanhar adolescentes com esta temática que seguirei a pesquisa.  
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No que diz respeito às ações de saúde na adolescência, Bahia et al. (2018) salientam a 

precária atenção dada a esta faixa etária, a fragilidade de políticas públicas e a inconsistente 

oferta de serviços ambulatoriais e especializados para acolhimento e acompanhamento dos 

adolescentes. Nesse caminho, estabelecer um contato sensível e o olhar voltado para as 

singularidades dos adolescentes e seu contexto social, possibilita intervenções e cuidado não 

medicamentalizado das necessidades emocionais e sociais desta faixa etária.  

 

2.2 Violência estrutural: intrafamiliar e sexual 

 

Em 2002, a Organização Mundial de Saúde lançou um documento intitulado 

“Relatório Mundial Sobre Violência e Saúde” (OMS, 2002). Nele a OMS já chamava a atenção 

para a violência como um dos principais problemas de saúde pública e suas consequências para 

a vida de famílias, indivíduos e comunidades. Em destaque pontuou os efeitos danosos para os 

setores dos serviços de saúde. Para tanto, importa-nos a descrição do fenômeno da violência 

para examinar os tipos de violências manifestadas no cotidiano da sociedade, que podem nos 

ajudar a organizar e compreender como o fenômeno da violência autoprovocada atinge as 

adolescentes.  A OMS define violência como:  

O uso intencional da força física ou do poder, real ou em ameaça, contra si próprio, 

contra outra pessoa, ou contra um grupo ou uma comunidade, que resulte ou tenha 

grande possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de 

desenvolvimento ou privação. Os incidentes não intencionais – tais como a maioria 

das lesões de trânsito e queimaduras acidentais – estão excluídos da definição (OMS, 

2002, p. 5). 

Minayo (2013) caracteriza a violência estrutural como as diferentes formas de 

desigualdades sociais, culturais e de gênero, que produzem miséria, exploração e toda forma de 

repressão. A autora aponta que o fenômeno das desigualdades e sua manutenção tem relação 

no chão que brotam muitas formas de violências. A autora explica que a violência que atinge 

crianças e adolescentes possui muitas expressões e atenta para violência estrutural e 

intrafamiliar.  

É aquela que incide sobre a condição de vida das crianças e adolescentes, a partir de 

decisões histórico-econômicas e sociais, tornando vulneráveis suas possibilidades de 

crescimento e desenvolvimento. Por ter um caráter de perenidade e se apresentar sem 

a intervenção imediata dos indivíduos, essa forma de violência aparece naturalizada, 

como se não houvesse nela a intervenção dos que detêm o poder e a riqueza. A 

intervenção específica do setor saúde, nesse sentido, deve ser feita para reduzir e 

eliminar as desigualdades em saúde, ampliar o acesso e a qualidade da atenção. Porém, 

no âmbito da cidadania, os profissionais deveriam se engajar nos processos políticos 

de transformação social (MINAYO, 2006, p. 83).  
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Ainda, o relatório sinaliza para a importância de se fazer uma análise abrangente sobre 

a violência. Para tanto, vi a necessidade de realizar a contextualização dos tipos de violência 

para apreciação científica. Para chegar ao interesse do tema da violência autoprovocada na 

adolescência, este percurso tomará como direção eleger as principais violências contra 

adolescentes que possam nos oferecer um cenário científico e conectado com a realidade, a 

saber, a violência intrafamiliar e violência sexual. A violência intrafamiliar é apontada pela 

literatura como aquela que ocorre no lar. Ela se mostra como forma de comunicação e relação 

interpessoal.  

Minayo (2013) ressalta que o conceito de violência doméstica e violência intrafamiliar 

correspondem ao mesmo problema, porque seu impacto e consequências atingem as relações, 

ambas as posições abarcam os abusos, intransigência e dominação, resultante dos conflitos nas 

relações familiares. A referida autora destaca que, historicamente, uma das manifestações de 

violência mais comum é a que colocam as mulheres, crianças e idosos sob a dominação da 

figura masculina, quer seja o pai, o marido ou o provedor.  

Um importante dado na ocorrência da violência intrafamiliar e sexual é a presença do 

masculino, o que significa que nos atendimentos que acompanhei, de mulheres e adolescentes, 

na violência doméstica (intrafamiliar) aparece o predomínio do homem como o autor das 

agressões, contra suas companheiras e filhos. A problematização da matriz patriarcal pode nos 

dar pistas para compreensão das causas e relações da violência intrafamiliar, sexual e violência 

autoinfligida nas adolescentes e jovens. Tomada pela minha experiência percebo que a 

violência intrafamiliar e sexual, sendo uma das expressões da violência estrutural, está 

relacionada ao comportamento de automutilação por adolescentes. É com essa percepção que 

sondo o objeto da pesquisa para responder um dos objetivos específicos pela leitura de gênero 

e raça. Entendo que são marcadores sociais importantes para pensar essa relação e os modos de 

intervenção, cuidado e atenção aos jovens. 

Dito isso, fui examinar tais violências sob o entendimento de gênero e buscar as 

contribuições dos estudiosos da violência doméstica contra adolescentes sob a perspectiva de 

gênero. Estas leituras podem nos conduzir a refletir as práticas de cuidado dos profissionais em 

instituições de saúde, educação, judiciário e assistência social.  

Para pensarmos a violência sexual precisamos caminhar na direção do entendimento 

da violência de gênero. Ainda segundo Minayo (2013), violência de gênero representa formas 

de opressão e brutalidade na relação entre homens e mulheres. A pesquisadora alerta-nos que a 

violência de gênero é estruturalmente construída e reproduzida cotidianamente, 

frequentemente, sofrida pelas meninas e mulheres.  
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Gênero diz respeito às relações de poder, sua expressão surgiu nos movimentos 

feministas e tem sua força no caráter social das distinções baseadas no sexo. Scott (1995) diz-

nos que o conceito de gênero foi assinalado a uma rejeição do determinismo biológico implícito 

nos termos como “diferença sexual” e que levou o conceito a um novo território de estudos 

sobre mulher, crianças e famílias. Tal como Scott (1995), Zanello (2017) explica violência de 

gênero articulada aos estudos de relações de gênero, conceito tomado como categoria de análise 

relacional da posição dos homens e mulheres, marcado pelo poder e dominação masculina.  

Portanto, a violência de gênero contra meninas abarca a violência sexual ou o abuso 

sexual. Tomamos como caracterização do abuso sexual a representação colocada por Minayo 

(2013):  

Diz respeito ao ato ou ao jogo que ocorre nas relações hétero ou homossexuais e visa 

estimular a vítima ou utilizá-la para obter excitação sexual nas práticas eróticas, 

pornográficas e sexuais impostas por meio de aliciamento, violência física ou 

ameaças. Estudos têm mostrado que, frequentemente, crianças e adolescentes vítimas 

de abuso sexual costumam sofrer também outros tipos de violência, como a física e a 

psicológica; tendem a sentir muita culpa e a ter baixa autoestima; podem apresentar 

problemas de crescimento e de desenvolvimento físico e emocional; e tendem a ser 

mais vulneráveis a ideias e tentativas de suicídio. Muitas saem de casa quando os 

abusadores são os pais ou padrastos, passando a viver nas ruas, expostas a agressões 

e à cultura da delinquência. Grande parte delas costuma sofrer de enfermidades 

psicossomáticas e sexualmente transmissíveis.  

É importante perguntarmos: por que as adolescentes são as maiores vítimas da 

violência sexual e como a violência impacta sua saúde mental resultando em violência contra 

si mesmas? 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) subdivide a violência autoinfligida em 

comportamento suicida e autoagressão, sendo a primeira caracterizada por pensamentos, 

planejamentos ou o ato suicida em si. Enquanto a segunda como autolesões entendida pelos 

cortes, queimaduras e arranhões contra si mesmo (OMS, 2002).  

Bahia et al. (2017) descrevem a ideação suicida como comportamentos suicidas não 

fatais, ou seja, quando há pensamentos que fomentam o desejo de autoextermínio. Minayo 

(2013) explica o comportamento suicida como um ato voluntário de ferir-se, causar lesão no 

próprio corpo ou recusar a se alimentar. Há uma estreita relação entre ideações, tentativas e 

suicídio consumado (MINAYO; CAVALCANTE, 2015). 
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2.3 Violência estrutural 

 

Como pensar violência autoinfligida sem pensar sua raiz?  

Retomo minhas memórias vividas no cotidiano de uma unidade de saúde. A violência 

foi uma temática presente nas discussões de caso da equipe NASF. Realizamos a construção de 

um grupo de mulheres vítimas de violência doméstica, em uma escuta clínica e sob a concepção 

de gênero. 

Discutíamos como a unidade poderia funcionar em dias de violência armada por 

grupos criminosos, ocupação militarizada por membros do Exército e da polícia no território. 

Nesses dias, além da interrupção do acesso dos usuários à clínica, as repercussões dos conflitos 

armados eram vividos pela equipe da ESF, como os Agentes Comunitários de Saúde (ACS), 

moradores no território, que tinham suas casas invadidas pelo tráfico, como forma de fuga da 

polícia. Na realização do acolhimento e acompanhamento das mulheres, mães dos jovens 

mortos nos conflitos, víamos as manifestações de medo, sensação de impotência e processo de 

luto.  

Segundo Martín-Baró (1988), a violência estrutural é a violência primeira, produzida 

pela estrutura social, produtora de miséria na abundância. Quais são os efeitos e formas de 

sofrimento dessas experiências?  

Os estudos de Martín-Baró (1988) sobre a violência nos orientam sobre esta pergunta. 

Em suas pesquisas sobre a violência armada e estatal, ele chama atenção que a violência pode 

ser intencional, com o uso de força ou não, nesta trilha pode se pensar na estrutura social 

violenta. Ainda, o autor ressalta que a violência estrutural é a causa primeira de diversas formas 

de violência, que se ajustam à ordem social em que uma minoria controla, por meio de um 

Estado de violência dominadora (MARTÍN-BARÓ, 1988).  

Nesta perspectiva, posso localizar nas minhas afetações, a constante presença da 

polícia e do Exército no território da Unidade de Saúde que trabalhei, na Zona Norte do Rio de 

Janeiro. Havia o medo dos trabalhadores de permanecerem na unidade em dias de conflitos. 

Além disso, as incertezas e angústias do rompimento de um trabalho vinculado pela 

precariedade da privatização da saúde no Rio de Janeiro e o desmonte do SUS. Bem como o 

resultante desmonte que atingiu as equipes NASF, com a mudança do financiamento da 

Atenção Básica, instituído pelo Programa Previne Brasil, por meio da Nota Técnica nº 3/2020-

DESF/SAPS/MS (BRASIL, 2020).   
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Como havia dito, estou incluída nesta estrutura que sofre a violência e produz as 

violências. O desmonte do SUS é parte de uma das modalidades da violência, porque aprofunda 

as desigualdades sociais.  

Em 2019, com a ocupação do Exército em determinados territórios do Rio de Janeiro, 

uma ação violenta exercida pelos membros do Estado, acabou fuzilando um carro com 80 tiros 

na Zona Norte do Rio de Janeiro e executando um homem que estava a caminho de uma festa 

com sua família. O bairro em que ocorreu a execução fica localizado na Área Programática que 

sediava a Unidade de Saúde.  

Essa ação tomou as equipes com impacto. Quais os efeitos na saúde da família do 

músico morto por uma ação violenta do Estado? Como ficaram seus amigos e colegas? Quais 

sentimentos imputados à mais uma dor coletiva às comunidades de baixa e média renda da 

cidade do Rio de Janeiro?  

Em nossas discussões questionávamos essas ações, era impossível qualquer 

movimento, qualquer som das equipes que pudessem oferecer cuidado e espaço de escuta e 

acolhimento àquela violência sofrida pela família.  

As equipes estavam sendo atravessadas pela imanência de demissões, pelas mudanças 

das Organizações Sociais (OS), pelos constantes atrasos salariais, pelas greves e paralisações 

de categorias que se organizavam para compor coletivos na luta pela garantia e manutenção do 

acesso aos serviços de saúde na Atenção Primária, bem como da defesa da Política Nacional de 

Atenção Básica (PNAB). Isso caracteriza a violência institucional, segundo Martín-Baró 

(1988), trata-se da reprodução de estruturas hierárquicas que autenticam a injustiça estrutural.  

Sobre as ocupações pela polícia militarizada, Marielle Franco (2016) realizou 

importante trabalho a respeito da atuação das Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs) no Rio, 

como centro de análise, a favela da Maré. Ela colocou a olho nu a falta de políticas sociais e 

econômicas para se articularem à Política de Segurança Pública no Brasil:  

Nos territórios de uma cidade que não vive os riscos permanentes dos conflitos entre 

polícia e grupos criminosos armados, a presença da polícia nas ruas passa um 

sentimento de segurança. O contrário ocorre nas favelas e periferias, que vivem sob 

controle de grupos criminosos, e a presença do policiamento ostensivo traz risco 

permanente e medo para os moradores. Isso, no entanto, é um sentimento de uma 

realidade que apresenta a questão de segurança apenas pela força e não por meio de 

políticas públicas que apostem na mobilidade, no encontro dos corpos, na participação 

e na ocupação das ruas. Essa situação gera desigualdades cada vez mais profundas no 

tratamento dado aos moradores desses diversos territórios que compõem a cidade 

(FRANCO, 2016, p. 24). 

As ausências de políticas sociais, de acesso à cultura e possibilidades de encontros, 

abrem espaço somente para ações violentas, desumanização e apagamento da vida. A 
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sobreposição da violência pode provocar efeitos na saúde mental das jovens, bem como o 

agravamento das desigualdades.  

Ximenes et al. (2013) apontam que a exposição à violência comunitária está 

relacionada a diversos prejuízos ao desenvolvimento sociocognitivo e saúde mental de 

adolescentes, com comportamentos externalizantes, tais como: agressividade e problemas com 

regras, e internalizantes, como depressão e o Transtorno do Estresse Pós-Traumático.  

Destaco que as questões de segurança pública não se limitam ao policiamento e crimes 

e armamento, como nos lembra Franco (2016). A Segurança Pública deve ser entendida como 

consequência da conexão de políticas sociais, visando a defesa da vida e garantia de direitos 

(FRANCO, 2016).  

Por esse entendimento, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública realiza a contribuição 

de tornar visível as desigualdades sociais, por meio do esforço de coleta dos dados a partir dos 

registros policiais a respeito das diversas violências no país. O Fórum reúne pesquisadores e 

cientistas sociais no trabalho de pesquisa voltados para o enfrentamento da violência contra 

jovens e mulheres.  

Torna-se imprescindível que nossas pesquisas se voltem para a perspectiva de gênero, 

raça e idade. Um estudo de revisão sistemática evidenciou as categorias analíticas gênero e raça 

como grupos de risco para o suicídio, associada à classe social e aumento das taxas de suicídio 

correlacionadas à violência estrutural, como influência do sistema econômico e da política 

neoliberal (WEBER; GIANOLLA; SOTERO, 2020).  

Para Weber, Gianolla e Sotero (2020) o agravamento das causas externas de morte não 

constitui um caráter eventual dos efeitos de mortes. Eles consideram que é necessário ir além 

da identificação dos determinantes sociais que representam a causa de risco dos mais 

vulneráveis ao suicídio. É necessário detectar as engrenagens processuais que sucedem no 

destino nas formas de desigualdades – gênero, raça, idade e renda (FARMER1, 2004 apud 

WEBER; GIANOLLA; SOTERO, 2020).  

Teci considerações sobre a violência estrutural e estatal com a intenção de tornar 

visível outras violências e chegar à compreensão do trabalho. Os dados do Anuário Brasileiro 

de Segurança Pública do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (2020) fazem visíveis às 

violências doméstica e sexual.  

Por conseguinte, atentar-me-ei à contribuição dos estudos feministas sob a perspectiva 

de gênero e raça/cor tendo em vista a realidade que vivenciei atendendo adolescentes e jovens 

                                                 
1 FARMER, P. E. An anthropology of structural violence. Current Anthropology, v. 45, n. 3, p. 305-325, 2004. 
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mulheres negras. Farei um diálogo sobre raça que será tecido com Bell Hooks (2018) e Grada 

Kilomba (2019). 

 

2.4 Raça e gênero 

 

Algumas adolescentes que passaram por mim em acolhimento e acompanhamento com 

questões relacionadas à automutilação tinham em comum uma visão de si mesma prejudicada. 

Não gostavam de sua imagem. Meninas entre 13 a 19 anos de idade revelavam nas suas falas o 

atravessamento do preconceito racial vivido nas relações interpessoais no ambiente escolar.  

Hooks (2018c) teorizou sobre a conexão entre raça e gênero em grupos do movimento 

feminista com a intenção de estabelecer uma política de sororidade genuína entre as mulheres. 

Com este pensamento, a pesquisadora construiu uma crítica ao movimento feminista. Ela 

chamou a atenção que a exclusão de raça nos movimentos feministas criava um desequilíbrio 

nas relações entre as mulheres brancas e mulheres não brancas.  

O que a autora estava buscando com a conexão de raça e gênero era uma real política 

feminista com base na justiça social. Com este argumento, também faço essa conexão de raça 

e gênero neste estudo, a partir do conceito de violência estrutural visto anteriormente.  

Kilomba (2019) também apresenta uma relevante contribuição teórica sobre sua 

experiência com o tema do racismo. Ela faz referência ao conceito de sujeito como relacional, 

sujeito que está em relação com a sociedade, que vive e pauta suas necessidades individuais e 

coletivas, reconhecido, validado.  

Todavia, o racismo viola as esferas políticas, sociais e individuais que constituem o 

conceito de sujeito, porque pessoas negras não veem suas necessidades políticas, sociais e 

individuais colocadas numa agenda comum (KILOMBA, 2019). É a associação do poder 

político, social e econômico e o preconceito que formam o racismo.  

Como as análises de Kilomba (2019) articulam-se com meu trabalho? O conceito de 

violência estrutural parece-nos seguir a mesma relação. Desigualdades sociais, iniquidades, 

determinam e influenciam as repercussões violentas nas subjetividades. Podemos dizer que raça 

e racismo são uma das dimensões da violência estrutural.  

Kilomba (2019) refere-se ao racismo estrutural como a exclusão das pessoas negras 

das estruturas sociais e políticas. A autora ao ressaltar o trauma, referência as reflexões de Fanon 

(2008) como uma experiência irracional. Tal experiência é marcada pelo conceito de 

branquitude.  
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Sobre esse ponto a autora diz-nos que:  

Enquanto o sujeito negro se transforma em inimigo intrusivo, o branco torna-se a 

vítima compassiva, ou seja, o opressor torna-se oprimido e o oprimido, o tirano. Esse 

fato é baseado em processos nos quais partes cindidas da psique são projetadas para 

fora, criando o chamado “Outro”, sempre como antagonista do “eu” (self). Essa cisão 

evoca o fato de que o sujeito branco de alguma forma está dividido dentro de si 

próprio, pois desenvolve duas atitudes em relação à realidade externa: somente uma 

parte do ego – a parte “boa”, acolhedora e benevolente – é vista e vivenciada como 

“eu” e o resto – a parte “má”, rejeitada e malévola – é projetada sobre a/o “Outra/o” 

como algo externo. O sujeito negro torna-se então tela de projeção daquilo que o 

sujeito branco teme reconhecer sobre si mesmo, neste caso: a ladra ou o ladrão 

violenta/o, a/o bandida/o indolente e maliciosa/o. Tais aspectos desonrosos, cuja 

intensidade causa extrema ansiedade, culpa e vergonha, são projetados para o exterior 

como um meio de escapar dos mesmos (KILOMBA, 2019, p. 34-37). 

Ela acredita que:  

Em termos psicanalíticos, isso permite que os sentimentos positivos em relação a si 

mesma/o permaneçam intactos – branquitude como a parte “boa” do ego – enquanto 

as manifestações da parte “má” são projetadas para o exterior e vistas como objetos 

externos e “ruins”. No mundo conceitual branco, o sujeito negro é identificado como 

o objeto “ruim”, incorporando os aspectos que a sociedade branca tem reprimido e 

transformando em tabu, isto é, agressividade e sexualidade (KILOMBA, 2019, 37.). 

As análises de Grada Kilomba ensejam-nos ao deslocamento da experiência de 

sofrimento, com base na relação familiar ou individual, para a relação traumatizante e irracional 

em que se impõe o racismo no cotidiano das pessoas negras. Essa irracionalidade Fanon (2008) 

chamou de trauma. Aqui, essa relação dialoga com minha experiência em escutar e atender 

meninas que narravam alguns episódios de sofrimento, os quais posso articular com 

experiências de racismo.  

Raça e gênero estão entrelaçados. É impossível pensar as duas categorias 

separadamente (HOOKS, 2018c; KILOMBA, 2019). A construção racista esteia nos papeis de 

gênero, e gênero possui um impacto na elevação de raça e em como as pessoas vivem a 

experiência do racismo. O mito da mulher negra disponível, a mulher branca emancipada, o 

homem negro infantilizado são exemplos que Kilomba (2019) apresenta para as interações de 

raça e gênero.  

A partir deste olhar analítico das autoras, pergunto qual o impacto de raça e gênero nas 

manifestações de automutilações das adolescentes acompanhadas nos serviços de saúde? 

Importa o reconhecimento do racismo como forma de opressão e que possui efeitos danosos à 

saúde mental das adolescentes e jovens.  

Poder identificar que raça atravessa as falas das jovens quando dizem de um mal-estar 

nas relações interpessoais no ambiente escolar, que muitas vezes reflete esta violência estrutural 
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em que elas estão inseridas. Kilomba (2019) alerta que relegar o debate de raça nos espaços 

acadêmicos é um desrespeito com as pessoas que experienciam o racismo.  

 O pensamento relacionado ao papel de gênero feminino no qual a emoção está ligada 

às questões de saúde mental. Um exemplo seria relacionar um sofrimento expressado como 

drama ou chamada de atenção. Essa ideia apoia-se nas discussões propostas por Medeiros e 

Zanello (2018) que refletem o ato dos profissionais nos serviços de saúde mental, que muitas 

vezes invisibilizam e desqualificam as formas de sofrimento. Para as pesquisadoras, a 

invisibilidade de gênero objetifica o sofrimento mental e centraliza o cuidado nos diagnósticos 

e medicalização, afastando as questões sociais.  

Esse debate colabora com a proposição deste trabalho de lançar um olhar sobre a 

manifestação da automutilação que não individualize o sofrimento, e faça uma locomoção das 

questões individuais para uma discussão ampliada como propõe a saúde coletiva.  

Justifico este questionamento, entendendo ser relevante tornar expostas as estruturas 

nas quais estão fundamentados nosso modo de viver e estar na vida. Percebo que é necessário 

para os profissionais que se ocupam de acolher adolescentes e jovens nos serviços de saúde e 

na educação que suas práticas e cuidados estejam localizadas numa leitura de raça e gênero. 

Mas, como esse olhar se dá na prática? Fazer uma leitura de gênero nos atendimentos com 

adolescentes feminino e masculino, é contextualizar o comportamento de automutilação ao 

campo social em que somos constituídos, as relações sociais que compõe a vida das jovens. 

Escutar os adolescentes pela leitura de gênero autenticando suas necessidades emocionais e 

considerando a  

Este estudo engaja-se numa construção teórica alicerçada nas minhas experiências 

vividas no fazer cotidiano da clínica no SUS. Os questionamentos serão desenvolvidos na 

construção deste trabalho e ganham força na discussão.  

Estas ideias entusiasmam o mapeamento das dimensões de violência doméstica e 

sexual e suas categorias vistas nos dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2020. 

O gênero feminino e raça apontam para essa importante discussão. O suicídio que pode ser o 

desfecho das ideações e tentativas de suicídio, também analisado como uma dimensão da 

violência autoinfligida constituem os dados do Anuário.  

 

2.5 Violência de gênero 

 

Minha escolha em explorar os dados do Anuário fundamentou-se na minha vivência 

empírica como trabalhadora do SUS. No meu serviço de saúde ao acolher e acompanhar 
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adolescentes com histórico de lesão autoprovocada, notei que a violência de gênero pode estar 

associada à violência autoinfligida. 

A partir deste recorte, fiz-me valer da definição do “Relatório Mundial Sobre 

Violência e Saúde” elaborado pela OMS em 2002. Ele ressaltou que a grande carga de violência 

de gênero, masculino e feminino, recai sobre as mulheres na relação com seus parceiros íntimos. 

O relatório considera a violência de gênero contra as mulheres um problema de saúde pública 

e de perspectiva dos direitos humanos. Os dados do relatório persistem atualmente, vistos nos 

dados coletados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública em 2018 e 2019.  

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a violência de gênero inclui 

violência sexual, violência psicológica, agressão física e comportamentos controladores, como 

isolar a mulher de familiares e restringir acesso a informações. Como dito, o relatório classifica 

a violência de gênero contra a mulher e define os diversos abusos que ocorrem na relação íntima 

com o companheiro. É com esta definição que vou percorrer a discussão do tema que possa 

levar à resposta da minha pergunta.  

Ao revisitar o conceito de violência doméstica, recorro ao Caderno de Atenção Básica 

(BRASIL, 2002) sobre a temática da violência intrafamiliar. O caderno é uma normativa que 

norteia a prática dos profissionais de saúde que atuam na Atenção Primária.  

Segundo as orientações do caderno, a violência doméstica distingue-se da violência 

intrafamiliar por abranger outras pessoas do grupo, sem função parental, que convivam no 

espaço doméstico. O caderno faz menção à história do movimento social de mulheres e 

reconhece a violência doméstica como um fenômeno e uma intervenção positiva do movimento 

feminista na tentativa de conscientizar e colocar em evidência a violência contra a mulher no 

espaço doméstico.  

O Anuário (2020) ao apontar os dados sobre a violência doméstica e feminicídios, 

identifica a Lei 11.340 de 07 de agosto de 2006 – conhecida como Lei Maria da Penha – como 

um dispositivo para o enfrentamento a violência doméstica contra a mulher. A lei configura 

violência doméstica contra a mulher como:  

Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher 

qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento 

físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial: - no âmbito da unidade 

doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou 

sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas; II - no âmbito da 

família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se 

consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade 

expressa; III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou 

tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. Parágrafo único. 

As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação sexual. Art. 
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6º A violência doméstica e familiar contra a mulher constitui uma das formas de 

violação dos direitos humanos (BRASIL, 2006a). 

O Anuário (2020) ressalta a importância desta lei, bem como a Lei 13.104 de 2015, 

que insere o feminicídio no Código Penal Brasileiro. É importante realçar esses avanços das 

políticas públicas voltadas para o enfrentamento e combate à violência contra a mulher.  

Já em 2012, a OMS produziu documento tratando a prevenção da violência sexual e 

violência praticada pelo parceiro íntimo. Neste, são ressaltadas as causas, as consequências e a 

prevenção da violência sexual. O documento abastece um planejamento para promoção de 

políticas e linhas de prevenção primária voltadas para intervenções nas desigualdades de 

gênero; redução de custos sociais e econômicos, diretos e indiretos (OMS, 2012). Seguindo as 

definições do “Relatório Mundial Sobre Violência e Saúde” (OMS, 2002) o documento endossa 

a violência sexual como: 

Qualquer ato sexual, tentativas de obter um ato sexual, comentários ou insinuações 

sexuais não desejados, atos de tráfico ou dirigidos contra a sexualidade de uma pessoa 

usando coerção, por qualquer pessoa, independentemente de sua relação com a vítima, 

em qualquer contexto, porém não limitado à penetração da vulva ou ânus com o pênis, 

outra parte do corpo ou objeto – contudo, a definição de estupro pode variar em vários 

países (OMS, 2012, p. 8). 

Nos serviços de saúde era possível escutar as mulheres vítimas de violência de gênero 

– dimensões doméstica e sexual – buscarem ajuda para atendimentos dos filhos adolescentes. 

Elas mencionavam preocupações relacionadas ao comportamento dos jovens, tais como 

depressão e agressividade. O relatório produzido pela OMS (2002) também faz este 

apontamento no impacto na saúde emocional das crianças expostas à violência marital.  

As crianças que testemunham violência marital estão sob risco maior de diversos 

problemas emocionais e de comportamento, inclusive ansiedade, depressão, baixo 

rendimento escolar, baixa autoestima, desobediência, pesadelos e reclamações de 

saúde física (OMS, 2002, p. 104).  

O trabalho realizado com as crianças e jovens passa pelo cuidado e oferta de um espaço 

de escuta, para que meninos e meninas possam ser vistos e acompanhados pelo profissional de 

saúde. O acompanhamento sustentado pela escuta atenta e singela também são pistas que 

aportam a direção de pensar intervenções que provoquem mudanças do comportamento 

autodestrutivo para um comportamento de conscientização e integração dos seus afetos. 

A fala dos adolescentes são marcadas pela exposição à violência doméstica contra suas 

mães, rompimentos e conflitos familiares, racismo, bullying e abuso sexual. No comportamento 

de automutilação são observados frequentemente cortes superficiais nos braços provocados por 

objetos perfurantes, mordidas e arranhaduras. O comportamento autodestrutivo também é 
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expresso na compulsão alimentar ou recusa a se alimentar, isolamento, pesadelos noturnos, 

enurese e encoprese e manifestações físicas, como dores de barriga. 

Nos casos em que a violência doméstica e o abuso sexual são apontados como motivo 

do atendimento pesam – na fala das meninas e meninos – sentimentos de inadequação, culpa, 

medo, rejeição e repulsa dirigidas para o autor da agressão. A automutilação é narrada pelos 

jovens como expressão de alívio do sofrimento e esgotamento face à experiência dos conflitos 

e rompimentos familiares.  

Saffioti (2001) elucida violência de gênero como um conceito extensivo que abarca 

violência contra crianças, adolescentes, de ambos os sexos e mulheres. O conceito é traduzido 

pela autora a partir da discussão da dominação masculina e do exercício da função patriarcal 

em que homens se sentem autorizados a punir o que lhe apresenta como desvio. Seu texto 

“Contribuições feministas para o estudo da violência de gênero” aprofunda a importância de se 

distinguir as categorias violência de gênero, violência intrafamiliar, doméstica e violência 

contra mulher.  

Parece-me que entender a taxonomia das violências ajuda pesquisadores, profissionais 

de saúde, de educação e dos setores jurídicos a conduzir melhor intervenção e cuidado nos casos 

com crianças e adolescentes que vivenciam abusos sexuais. Nas palavras da autora:  

Violência intrafamiliar, que apresenta grande sobreposição com a doméstica, 

restringe-se a pessoas ligadas por parentesco consanguíneo ou por afinidade. Quem já 

estudou abuso incestuoso sabe o quão importante é distinguir este tipo de violência. 

O trauma decorrente de um abuso sexual varia enormemente da situação em que o 

agressor é desconhecido ou até mesmo conhecido, mas não-parente, para a 

circunstância agravante de ser perpetrado pelo pai, pelo tio, pelo avô etc. Se não 

alcançam o grau de abstração de conceitos, estas quatro rubricas constituem, pelo 

menos, categorias analíticas muito úteis. Admitindo-se certo grau de licença, podem-

se considerá-las conceitos não somente descritivos, mas, pelo menos incipientemente, 

heurísticos (SAFIOTTI, 2001, p.135).  

 

2.6 Violência autoinfligida e suicídio 

 

Uma das manifestações da violência autoinfligida é automutilação. A OMS (2002), 

define como automutilação um comportamento de destruição direta e marcada de partes do 

corpo, sem a intenção de colocar fim à própria vida. Envolve formas graves, como 

autoamputação (braços, pernas e genitália). As formas superficiais a moderadas abarcam cortar-

se, arranhar-se, queimar a pele, enfiar agulhas na pele ou arrancar os cabelos compulsivamente.  

Aqui, me deterei no comportamento da automutilação superficial à moderada, por 

tratar-se das manifestações mais vistas na minha experiência no acompanhamento dos meninos 
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e meninas. Embora a automutilação seja indicada na literatura como comportamento expresso 

para alívio de tensões, esquiva das emoções e sentimentos, ela é um preditor para o 

comportamento suicida. É importante divulgar e transmitir o conhecimento já existente e 

acender a luz sobre o que ainda não foi observado.  

A OMS (2002) alerta que os fatores de risco que interagem no comportamento suicida 

fatal e não fatal, englobam fatores psiquiátricos, biológicos, ambientais, culturais e relacionados 

à história de vida da pessoa. A vivência de abuso físico e sexual na infância e na adolescência, 

é marcada como um dos fatores de risco para os comportamentos suicidas não fatais.  

Ao considerar minha experiência na assistência aos adolescentes vítimas de abuso 

sexual e testemunhas da violência doméstica e intrafamiliar, observo as reações e danos 

emocionais e comportamentais na experiência vivida dos jovens. Esta experiência será narrada 

a partir da construção que dará a ligadura para discussão deste estudo. 

A OMS (2014) adotou plano de ação em saúde mental o objetivo de reduzir a taxa de 

suicídio em países em 10% até 2020. Globalmente os suicídios são responsáveis por 50% de 

todos os casos violentos.  

Avanci (2018) chama atenção para as tênues diferenças na terminologia utilizada para 

descrever o comportamento suicida. Elas podem ser vistas como uma continuidade de 

autoagressões, que contornam as ideações, ameaças, tentativas e atos suicidas. Shneidman2 

(1993) citado por Avanci (2018) explica o suicídio como um ponto de perturbação e pressão. 

Fukumitsu (2014), em seu estudo sobre comportamento suicida, também dialoga com 

Shneidman (1993), ao considerar que o que distingue a gravidade ou risco no comportamento 

suicida é a intencionalidade, como declarações e feitos da pessoa, usualmente chamados de 

tentativas.  

Já Estellita-Lins, Portugal e Oliveira (2017) compreendem o suicídio como um 

transtorno multidimensional, que resulta de uma interação complexa entre fatores, ambientais, 

sociais, fisiológicos e biológicos. Guerreiro e Sampaio (2013, p. 205), por sua vez, concebem 

o conceito de comportamento autolesivo como um:  

Comportamento sem intencionalidade suicida, mas envolvendo atos autolesivos 

intencionais, como, por exemplo: cortar-se ou saltar de um local relativamente 

elevado; ingerir fármacos em doses superiores às posologias terapêuticas 

reconhecidas; ingerir uma droga ilícita ou substância psicoativa com propósito 

declaradamente autoagressivo; ingerir uma substância ou objeto não ingeríveis (p. ex. 

lixívia, detergente, lâminas). 

                                                 
2 SHNEIDMAN, E. Suicide as psychache: a clinical approach to self-destructive behavior. New Jersey, NJ: 

Jason Aronson, 1993. 
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 Werlang, Borges e Fensterseifer (2005) apontam o comportamento suicida constituído 

como uma tendência autodestrutiva mais extrema, como um comportamento não adaptativo e 

influenciado por múltiplos determinantes. Em seu estudo sobre a presença de ideação suicida e 

a relação intensa de depressão em adolescentes escolares na cidade de Porto Alegre (RS), os 

autores explicam que a adolescência é vivenciada como um tempo de transformações sociais, 

familiares e afetivas, levando o adolescente a experimentar níveis de ansiedade, angústia, 

isolamento e desânimo.  

É a partir destes pontos e determinantes que se pode compreender a lesão 

autoprovocada e os fatores de risco e proteção ligados ao ato de autolesão como um transtorno 

multidimensional e multifatorial. Em geral, a literatura analisa o comportamento suicida a partir 

de explicações fundadas em fatores sociais, biológicos e psicológicos. 

O campo de estudos sobre suicídio pondera o tema tratando-o como um fenômeno 

sociológico, biológico e psicológico. Vares (2017) coloca em discussão as contribuições do 

suicídio a luz da teoria elaborada por Émile Durkheim, segundo o qual existem interferências 

que o sujeito sofre na decisão de tentar contra a própria vida, considerando fatores individuais 

e coletivos. Durkheim investigou o fenômeno do suicídio sob uma perspectiva sociológica, a 

partir da hipótese de que a sociedade determina a sensível decisão do sujeito de eliminar sua 

existência.  

 Durkheim3 (1973 apud VARES, 2017) argumenta que os estudos de suicídio abarcam 

uma renúncia à vida, um ato voluntário de autodestruição, que não decorre de características 

individuais, mas da vida coletiva e confluências de acontecimentos sociais numa dada época.  

A visão biológica localiza como marcador relacionado ao comportamento suicida os 

transtornos psiquiátricos, realçando a depressão e o transtorno de humor. A Associação 

Brasileira de Psiquiatria (ABP, 2019) indica um elo entre os transtornos mentais e o 

comportamento suicida.  

Bertolote e Fleischmann4 (2002 apud BOTEGA, 2014) salientam que a literatura 

mostra que dos suicídios ocorridos na população geral, em 90% dos casos há um transtorno 

mental associado. Os transtornos mentais mais associados ao suicídio são: depressão, transtorno 

de humor bipolar, uso abusivo de álcool e drogas psicoativas e esquizofrenia; além de 

determinadas características psicopatológicas, como a impulsividade, a irritabilidade, a 

                                                 
3 DURKHEIM, E. O suicídio (1897). Lisboa/São Paulo: Editoral Presença/Martins Fontes, 1973. 

 
4 BERTOLOTE, J. M.; FLEISCHMANN, A. Suicide and psychiatric diagnosis: a worldwide perspective. World 

Psychiatry, v. 1, p. 181-185, 2002. 
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desesperança, a agressividade e o prejuízo na resolução de problemas, sendo consideradas como 

fatores de risco para o comportamento suicida.  

Embora haja críticas ao correlacionar os transtornos mentais ao comportamento 

suicida, as teorias biológicas têm permitido a intervenção no reconhecimento e atenção do 

sofrimento psíquico como cuidado da saúde. A abordagem biológica tem fundamentado 

diversas estratégias à luz da promoção da saúde, bem como a prevenção dos cuidados 

psicológicos relacionados às tentativas de suicídio, defendendo a propagação do tema com 

profissionais médicos em formação (SILVA FILHO, 2019). 

O paradigma psicológico dialoga com o modelo biológico ao compreender o 

comportamento suicida como transtorno psíquico. A distinção das duas abordagens está no 

modo como esse sofrimento é compreendido e qualificado. Nos estudos de Botega (2014) sobre 

as teorias científicas que tem se ocupado do comportamento suicida, o autor salienta que no 

modelo biológico e psicológico predomina o individual e subjetivo, em prejuízo do social e do 

coletivo. As teorias psicológicas podem ser estruturadas em três fundamentais linhas não 

excludentes, a saber, psicodinâmicas, cognitivas e sistêmicas (AVANCI, 2018). 

A vertente psicodinâmica foi construída a partir da análise intrapsíquica, do 

reconhecimento da concepção de trauma e a relevância do inconsciente. No ano de 1920, Freud 

(1972a) escreve em “Além do princípio do prazer”, a concepção de compulsão à repetição e o 

de excesso do aparelho psíquico. O conceito de excesso está vinculado a quantidades que 

invadem o psiquismo. Nos escritos de 1920, Freud faz uma metáfora de um território invadido 

para explicar que diante de uma vivência de um excesso, o aparelho psíquico rompe suas 

barreiras de para-excitações (MACEDO; WERLANG, 2007).  

Nesse texto, Freud nomeia o traumático como força pulsional, a força destrutiva de 

Tânatos (pulsão que impulsiona à morte, à destruição) e Eros (pulsão que impulsiona à vida, ao 

crescimento, à reprodução). Para Freud, o equilíbrio entre essas duas pulsões seria primordial, 

o que o levou a confirmar sua compreensão sobre o suicídio em “Luto e Melancolia”, publicado 

em 1917.  

Em “Luto e melancolia” Freud (1972b) lança luz sobre a natureza do melancólico e 

compara a constelação mental entre luto e melancolia, indicando que na melancolia as 

perturbações da autoestima se expressam na autorrecriminação e no autoenvilecimento, 

culminando numa atitude de autopunição. O melancólico exibe um empobrecimento do ego e 

declínio libidinal dos objetos externos. Freud explica que as autorrecriminações são 

recriminações feitas a um objeto amado, que foram deslocadas desse objeto para o ego da 

própria pessoa, que consistem em impulsos agressivos contra sua própria pessoa.  
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Macedo e Werlang (2007) pensam a tentativa de suicídio a partir da correlação em 

trauma, dor psíquica e ato. Afirmam a singularidade do sofrimento humano e compreendem a 

tentativa de suicídio no campo da psicopatologia. A elas interessa a compreensão da tentativa 

de suicídio e a explicam como um ato resultante da força do traumático que decorre da 

inabilidade de atribuir sentido à dor psíquica. Compreendem a inter-relação entre sofrimento, 

excesso e passividade, refletindo a vivência das paixões (excesso) e seus efeitos no psiquismo, 

e considerando que frente a uma situação do traumático, a ausência de palavras, dada pela 

potência do irrepresentável, leva a pessoa a um ato de tentar eliminar a própria vida. 

Nas teorias cognitivas, o comportamento suicida é compreendido como forma de 

esquiva, na qual se evita um sofrimento pela estimulação de uma conduta violenta (BOTEGA, 

2015). Na concepção cognitivista, a desesperança é o marcador dos esquemas do sujeito suicida, 

com recursos pobres e inadequados para enfrentamento de problemas e sofrimento, 

prevalecendo as distorções cognitivas que centralizam e dividem o pensamento diante de 

situações de crises. Nesse sentido, distorções cognitivas predominam no caminho de ações 

desses sujeitos. O pensamento dicotômico, a racionalização emocional e os sentimentos de 

catástrofe são representações das distorções cognitivas (BOTEGA, 2015; SARAIVA, 2010; 

SILVA FILHO, 2019). 

A teoria sistêmica conversa com o modelo sociológico entendendo que o 

comportamento suicida não só provoca impacto no social, mas é influenciado por ele 

(SAMPAIO, 1991). Diante do acolhimento de pacientes que tentaram suicídio, a fala é marcada 

pelos conflitos familiares, ausência de comunicação e palavra, o que permite a compreensão da 

tentativa como maneira de comunicar o sofrimento, manifestado no ato.  

Avanci (2018) explica que, de fato, é uma tentativa de comunicação, mas que 

provavelmente não atingiu sua função inteiramente. O modelo sistêmico defende o não 

direcionamento à família ou ao grupo social a responsabilidade do comportamento suicida 

cometido pelo sujeito, e sim reconhecer a relevância da interpessoalidade, compreendendo que 

um sintoma não é apenas uma disfunção individual, mas também sistêmica; e que como tal, 

deve-se buscar por coesão e equilíbrio entre seus integrantes. A teoria sistêmica considera 

pautas, padrões e valores familiares por meio da lógica social e cultural. Sinaliza também que 

uma “comunicação suicida” tende a ser encontrada transgeracionalmente.  

O estudo de revisão sistemática sobre o suicídio, relacionou a violência estrutural e 

efeitos do colonialismo ao perfil epidemiológico do suicídio (WEBER; GIANOLLA; 

SOTERO, 2020). O trabalho identificou que as iniquidades sociais existem e persistem como 

problemas e fatores de risco que impactam o perfil epidemiológico local. Com o objetivo de 
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definir um novo marco teórico para o suicídio como fenômeno social, visaram analisar o 

suicídio a partir das determinações sociais julgadas como patologias do poder e questionam a 

corrente hegemônica da suicidologia que associa como certo o suicídio aos problemas de saúde 

mental.  

A visão da suicidologia apoia-se nas estatísticas já apresentadas que afirmam que 90% 

dos casos de suicídio estão associados a problemas com a saúde mental. Os autores também 

sinalizam críticas aos documentos elaborados pela OMS sobre violência, em especial o 

“Relatório Mundial Sobre Violência e Saúde” (2002) e o “Relatório Mundial Sobre Prevenção 

da Violência” (2014). Citam as tipologias da violência definidas pela OMS (2002) como uma 

possibilidade de coleta de dados e elaboração de ações preventivas.  

No entanto, verificam que o relatório acaba encobrindo a relação entre violência e 

modelo de poder desigual e a perpetração de uma relação econômica, social e política injusta, 

que influenciam os fatores de risco identificados com os grupos mais vulneráveis, raça, gênero, 

faixa etária, acesso aos serviços de saúde, boas condições de moradia (WEBER; GIANOLLA; 

SOTERO, 2020). 

Estas análises se alicerçam no processo histórico que reforça o contexto das 

desigualdades em saúde, relação de renda e outros fatores socioeconômicos. Esse estudo 

permite realizar a discussão e examinar a violência autoinfligida, definida pela OMS (2002), a 

partir do aprofundamento das questões que determinam o ato de autolesão ao desfecho de pôr 

fim a própria vida.  

Se a determinação social do processo, que originou, mantém e possivelmente agrava 

essa desigualdade, não for sistematicamente avaliada e dissecada, a interrupção 

evitável da vida humana de um determinado grupo será sempre maior que a de outro 

(WEBER; GIANOLLA; SOTERO, 2020, p. 210). 

Com este fundamento, o estudo pode abranger a raiz causal da violência autoinfligida, 

do suicídio e automutilação. No entanto, a Organização Mundial da Saúde (WHO, 2018) afirma 

que os suicídios podem ser evitados. Considera importante avaliação precisa e oportuna dos 

transtornos mentais e seus tratamentos. Também informa que as mortes por suicídio ocorreram 

em países de média e baixa renda. Estima-se que 75% das mortes por suicídio foram suportadas 

em países de média e baixa renda (WHO, 2014).  

Orientados por estas análises, os pesquisadores reforçam observações para ações 

preventivas que sejam eficazes. É importante considerar o perfil de mortalidade de uma 

determinada localidade, associada às condições socioeconômicas e políticas, para compreender 

a raiz causal de mortes evitáveis, bem como o contexto de violência.  
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Nos dados do Anuário (2020) é possível visualizar o aumento das taxas de suicídio no 

Brasil. O estado de Santa Catarina desponta com taxa de 13,5% em 2019. O Rio de Janeiro 

também mostra aumento das mortes por suicídio. Com esse recorte, elaborar ações de 

prevenção para o país e reforçar a implementação de políticas de promoção da saúde, precisa 

estar na direção dos determinantes sociais, na concepção política neoliberal e acumulação do 

capital.  

Os estudos de Weber, Gianolla e Sotero (2020) verificaram correlação entre o aumento 

das taxas de suicídio em determinados grupos de risco resultante da violência estrutural. Pesa 

nesta correlação os sistemas econômicos capitalistas sob o conceito do modelo de política 

neoliberal. Importa contextualizar com esses argumentos e indicações do fortalecimento de 

políticas públicas de atenção à saúde dos adolescentes e jovens. Para essas proposições os 

autores refletem:  

Apenas promovendo políticas e instrumentos jurídicos que ressaltem as condições 

estruturais do racismo, do sexismo e das violências correlatas que se sobrepõem, 

discriminam e afetam determinados grupos de risco é que se torna possível enfrentar 

o fenômeno do suicídio para além do foco da saúde mental (WEBER; GIANOLLA; 

SOTERO, 2020, p. 212). 

E completam:  

Da mesma maneira, a adoção de políticas de prevenção centrada nos determinantes 

sociais que afetam o fenômeno do suicídio por critérios meramente materiais – como 

renda, privação ou condição social – sem considerar o padrão de poder que os define 

e mantém excluídos e, que também transpassa as relações de sexualidade, gênero e 

raça – tende a não ser efetiva de forma estrutural (WEBER; GIANOLLA; SOTERO, 

2020, p. 219). 

O documento da OMS (2014) considera três estratégias de intervenção na prevenção do 

suicídio:  

1. Prevenção universal: projetadas para atingir uma população inteira. Com esforço de 

aumentar a saúde e desinflar os riscos; 

2. Prevenção seletiva: visam grupos vulneráveis, baseado em sexo, idade ou histórico 

familiar; 

3. Prevenção indicadas: específicas para pessoas que tentaram o suicídio. Que se 

identifique os sinais precoces dos riscos de suicídio. 

Observa-se que as intervenções são embasadas na detecção dos transtornos mentais, 

nas barreiras de acesso e na relação familiar. Ainda, reforça a meta da diminuição do suicídio a 

partir de planos de ação, com o objetivo de intervir na redução prejudicial do uso de álcool, nas 

respostas dos serviços de saúde e no fortalecimento comunitário, no controle do acesso aos 

pesticidas, bem como na legislação.  
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Neste relatório, a OMS (2014) faz poucas referências às condições socioeconômicas e 

ao modelo político e social para relacionar aos fatores de risco e estratégias de prevenção. Cita 

como fatores de risco ligados à violência, discriminação e tensões de aculturação. Pelo exposto, 

é possível engendrar recomendações e realizar intervenções no país em que desigualdades 

sociais se acirram pelo modelo político?  

Hooks (2018a) oferece-nos um caminho através do pensamento feminista que possa 

deprimir com a dominação e mudança do impacto das iniquidades: a elaboração de políticas 

públicas com base nos estudos feministas que incluam os grupos de risco na participação 

econômica, baseada em raça e gênero. A contribuição dos estudos feministas para pensar 

violência autoinfligida e sua possível relação com a violência estrutural, indica-nos uma direção 

de examinar a temática e os dados sob o viés das categorias analíticas aqui apresentadas.  

A possível relação da violência estrutural com as questões do fundo da violência 

autoinfligida nas expressões da automutilação, encontra seu elemento central de pensar a saúde 

mental para além de questões biologizantes, com determinação política pela articulação de raça, 

gênero e aspectos socioeconômicos. 

                                    

2.7 Dados epidemiológicos de lesão autoprovocada e tentativas de suicídio 

 

O “Boletim da Atenção Psicossocial Carioca”, em sua edição de março de 2019, 

apresentou dados da Superintendência de Vigilância em Saúde do município do Rio de Janeiro, 

quando houve registro de 2.651 eventos de tentativas de suicídio e automutilações em 2018 na 

cidade. Somente na faixa etária de 0 a 19 anos foram 742 notificações, sendo 582 de meninas e 

160 de meninos. De acordo com o Boletim, 70% das tentativas de suicídio notificadas 

ocorreram por intoxicação exógena (medicamentos).  

Estes dados dialogam com os achados epidemiológicos do estudo de Bahia et al. 

(2018), ao localizar as meninas como destaque nas notificações e os medicamentos os meios de 

tentativas mais utilizados entre adolescentes. As autoras mostram que houve 91.282 

notificações de violência no período de 2011 a 2014, correspondendo a 14% de todas as 

notificações por violência. Já os dados extraídos das notificações compulsórias dos serviços de 

saúde por lesão autoprovocada apresentam que 15.702 (23,3%) casos de se referiam a 

adolescentes, sendo 3.699 (23.6%) entre 10 e 14 anos e 12.003 (76,4%) entre 15 e 19 anos.  

Segundo as autoras, nos dois grupos, o sexo feminino aparece em relevo. Em relação 

à cor da pele/raça dos adolescentes, o estudo sinaliza que a cor da pele branca é predominante. 
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Mas há que se destacar o predomínio dos meninos de cor de pele amarela e indígena em 

comparação as meninas (BAHIA et al., 2018).   

Importante realçar que os serviços de saúde aparecem como o primeiro local onde o 

adolescente foi encaminhado após tentativas, com 1.821 casos (70,4%) entre os mais jovens, 

seguido do Conselho Tutelar, com 658 (25,4%).  

Seguindo as análises de Bahia et al. (2018) no que se refere às taxas segundo região 

brasileira e UF, constata-se que a Região Sul evidencia as notificações cometidas por 

adolescentes, isento de idade e sexo. Na análise do grupo de 10 a 14 anos, a taxa varia entre 

17,6 e 4,4 casos notificados/100 mil habitantes entre meninas e meninos, nesta ordem. Em 

seguida aparecem as regiões Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e Norte quanto ao número de 

casos notificados por lesão autoprovocada na adolescência. O estado do Mato Grosso do Sul 

sobressai com maior taxa do fenômeno estudado do país (20,9 e 64,6 casos notificados/100 mil 

habitantes entre os mais novos e os mais velhos, respectivamente).  

Em seu estudo ressaltam a prevalência feminina para a tentativa de suicídio, tendo a 

escolha do método menos letal como intoxicação medicamentosa e maior exposição à violência 

física e sexual. Sobre os meninos prevalece maior nível de agressividade e exposição ao uso de 

substâncias psicoativas e do álcool, sendo os meios de tentativas mais letais e que levem ao ato 

consumado.  

O Boletim Epidemiológico de setembro de 2019, evidenciou o perfil epidemiológico 

dos casos notificados de violência autoprovocada e óbitos por suicídio entre jovens de 15 a 29 

anos no Brasil no período de 2011 a 2018 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2019). Evidenciou-se 

que dos casos de violência autoprovocada há dominação do sexo feminino (67,3%). As 

características da ocorrência dos casos enfatizaram-se o envenenamento correspondendo a 

50,4%, seguido pelos objetos perfurocortantes (17,8%). Estes dados reafirmam minha 

experiência na identificação dos casos que acompanhei de adolescentes meninas que 

manifestaram comportamento de automutilação.  

 

2.8 Concepção da determinação social: fatores de risco e fatores de proteção?  

 

A saúde pública e a saúde coletiva tratam as questões da ciência entrelaçada com os 

processos políticos (BORGHI; OLIVEIRA; SEVALHO, 2018). A partir da concepção de 

determinação estrutural-relacional proposta pelos autores como concepção teórica, podemos 

refletir as questões da violência autoinfligida. Borghi, Oliveira e Sevalho (2018) desmembram 

a concepção determinação social em duas categorias, determinação estrutural e determinação 
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estrutural-relacional. Parece-nos que os autores ressaltam a importância do contexto social 

político e estratificação social no processo de saúde doença. Nessa perspectiva, a concepção 

teórica se conecta com o estudo da violência autoinfligida e a preposição desta pesquisa, ao 

investigar as questões de fundo da automutilação por adolescentes. O sofrimento emocional 

apresentado pelos adolescentes e jovens, nos dá sinais de considerar a determinação social- 

estrutural-relacional apontada pelos autores como produção social da doença e da saúde 

(BORGHI; OLIVEIRA; SEVALHO, 2018).  

A literatura sobre a violência autoinfligida, tem apontado a relação de fatores de risco 

e proteção dirigidos aos profissionais de saúde, educação e mídia (ESTELLITA-LINS; 

PORTUGAL; OLIVEIRA, 2017). No entanto, a saúde coletiva considera a determinação social 

do processo saúde-doença, em seu contexto histórico, econômico e político. Assim, classe é um 

importante marcador para pensarmos essa relação a partir da determinação social e relações de 

poder econômico, cultural e social. 

A concepção teórica de determinantes e determinação social apresenta-se como um 

tema complexo debatido e construído como recurso acadêmico (BORGHI; OLIVEIRA; 

SEVALHO, 2018). Meu intuito é realizar uma organização teórica que possa tornar visível a 

estrutura social que influencia as faces da violência. Nessa direção, reuni autores e autoras que 

localizaram em suas pesquisas e saberes que situam o sofrimento no tempo da adolescência. 

Podemos inferir que a destituição de direitos, ausências de políticas públicas que privilegiem a 

juventude, como a determinação social para violências enraizadas que reverberam nas 

expressões de adolescentes e jovens.  

Na pesquisa realizada pude observar que a literatura epidemiológica descreve os 

fatores de risco e proteção na violência autoprovocada e seus conceitos. Linhas traçadas com 

base teórica que fundamentam manuais e protocolos de atendimento, como subsídio para a 

detecção de necessidades emocionais, sociais e econômicas. O quero dizer e refletir, é que para 

além dos protocolos e normativas fixados e exposição de fatores de risco e protetivos para 

violência autoinfligida, considerar a estrutura que funda o campo social nos ajuda 

desindividualizar o sofrimento emocional e psíquico. 

 A Organização Mundial de Saúde (2006) lançou uma inciativa para prevenção do 

suicídio, como recursos para profissionais e grupos sociais no cuidado e estratégias para a 

avaliação dos fatores de risco do comportamento suicida e atuação nos fatores de proteção.  

O sofrimento emocional experienciado pelos adolescentes e jovens, podem ser 

expressos pelos comportamentos e falas: baixa autoestima, isolamento social, história de abuso 
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físico ou sexual, oposição familiar a relacionamentos sexuais, rupturas com namorados, 

impulsividade e sentimentos de solidão e desespero (BRAGA; DELL’AGLIO, 2013). 

Minayo (2013) escreve que as condições associadas à ideação são semelhantes aos 

apresentados para o suicídio. Chama a atenção que no Brasil pouco se sabe sobre o fenômeno 

entre os grupos etários. O estudo de Borges e Werlang (2006) constatou que 36% dos 

adolescentes pesquisados que apresentaram ideação suicida têm depressão, confirmando o 

alerta da Organização Mundial da Saúde (2006), ao indicar a relação entre os transtornos 

mentais e o comportamento suicida. A literatura indica que a situação de risco é agravada, 

quando é combinada a depressão, o uso abusivo de bebida alcóolica e a impulsividade.  

Braga e Dell’Aglio (2013) destacam a vulnerabilidade social determinante no 

comportamento suicida, que pode levar a tensões e rupturas familiares. Avanci (2018) sinaliza 

para os fatores associados a esta fase do desenvolvimento, que abarcam sociocognitivos e 

emocionais: separações conjugais, empobrecimento na comunicação de sentimentos e 

informações na família; familiares com problemas de saúde mental, especialmente, abuso de 

álcool, drogas e depressão; história de suicídio e automutilação; métodos rígidos e 

inconsistentes na maneira de educar e se relacionar com o adolescente sobressaem nas relações 

familiares entre aqueles que têm comportamento suicida.  

Destaque também para as características próprias do adolescente, como o isolamento 

social e os problemas crônicos de saúde física, além do contato com pessoas que tentaram 

suicídio, incluindo a mídia. Na adolescência, a violência física, sexual e problemas com 

orientação sexual pesam no ato de se lesionar ou se matar.  

Diante da literatura escolhida, observamos que os resultados de pesquisas reforçam a 

remissão dos atos de automutilação estão relacionados à construção e manutenção de vínculos 

afetivos, como uma rede de apoio que envolve família, amigos e comunidade; crenças 

religiosas, culturais e éticas; integração social, através dos estudos, tempo e lazer, e acesso a 

serviços e cuidado em saúde mental (OMS, 2006).  

Estellita-Lins, Portugal e Oliveira (2017) apontam como relevante na avaliação e 

mobilização dos recursos protetores, a combinação de técnicas, como a escala simples de razões 

para viver, psicoterapia e psicofarmacologia ou tratamentos biológicos. Os autores lembram a 

importância da função dos profissionais da saúde em detectar e cuidar do sofrimento emocional 

e retomar recursos de atenção e de potência dos adolescentes.   

Bahia et al. (2018) colocam em debate as distinções das lesões autoprovocadas entre 

adolescentes que não tiveram o suicídio consumado e aqueles que tiveram desfecho com o ato. 

As autoras salientam para o cuidado estratégico ao anunciar as características que contrastam 
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dos dois grupos, tendo o primeiro, a impulsividade, os conflitos ou rompimentos de 

relacionamentos, enquanto o segundo prevalece a depressão e o sentimento de desespero mais 

acentuado. Para Bahia et al. (2018), ao se pensar em prevenção do suicídio, é essencial conhecer 

o grupo de adolescentes que tenta o suicídio. 

 

2.9 Políticas públicas e ações preventivas no Brasil: oposição à violência estrutural? 

  

 Na década de 2000, a Organização Mundial de Saúde lançou um estudo multicêntrico 

de intervenção do comportamento suicida, respondendo a uma resolução da 39º Assembleia 

Mundial de Saúde. O projeto foi constituído como um inquérito epidemiológico com estratégia 

de prevenção, tendo em vista a falta de informações sobre o fenômeno em países em 

desenvolvimento. O Brasil foi um dos oitos países a compor este estudo, além da África do Sul, 

China, Estônia, Índia, Irã, Sri Lanka e Vietnã (BOTEGA et al., 2006).   

O projeto tinha como objetivo avaliar estratégias de tratamento e prevenção para 

tentativas de suicídio. A pesquisa tinha dois componentes para avaliação: a primeira era 

entrevistar as pessoas que davam entrada no pronto-socorro por tentativa de suicídio, sendo 

chamado grupo de tratamento usual e intervenção breve; a segunda tinha como interesse a 

descrição da comunidade com o objetivo de avaliar os índices socioculturais.  

O SUPRE-MISS (Suicide Prevention Program) foi projetado para investigar o 

comportamento suicida e implementou manuais informativos com estratégias de cuidado e 

atenção, direcionado a diversos grupos sociais e profissionais. As publicações mostram-se de 

extrema relevância para prevenção do risco de suicídio, sendo utilizada por países do mundo 

todo (ESTELLITA-LINS, 2017).  

Campinas, no estado de São Paulo, foi selecionada para sediar este estudo sob a 

orientação dos pesquisadores da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) que sinaliza 

para a importância da prevenção do suicídio na disseminação de informações de qualidade às 

famílias e estudantes e no alerta para os riscos de suicídio, considerando o engajamento de 

profissionais de saúde, da rede comunitária e do governo. Nessa mesma direção, a OMS 

preconiza que os Estados membros desenvolvam estratégias nacionais de prevenção do 

suicídio, o que foi realizado no Brasil na década passada (ESTELLITA-LINS; PORTUGAL; 

OLIVEIRA, 2017). 

 Ao pensar em ações para prevenção da lesão automutilação, é interessante avaliar 

ações que resultem num cuidado ampliado em saúde, que considere o viés de gênero e raça, 

bem como as dimensões das violências. A intersetorialidade orienta as articulações da saúde e 
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educação, considerando a identificação, desvelo e acolhimento do sofrimento psíquico do 

adolescente, bem como sua família. Importa olhar para o contexto atual dos modos das relações 

sociais, num cenário de avanço tecnológico que circulam as mídias virtuais como espaço de 

contato, de fazer grupos e estabelecer relacionamentos. 

 No ano de lançamento do SUPRE-MISS, em 2006, o Ministério da Saúde lançou as 

diretrizes nacionais para prevenção do suicídio, materializada na Portaria nº 1.876 de 14 de 

agosto de 2006 (BRASIL, 2006c).  Também neste ano que é lançado o documento “Prevenção 

do suicídio: manual dirigido a profissionais das equipes de saúde mental” (BRASIL, 2006b).  

Em 2011, pela Portaria nº 3.088/2011 foi instituída a Rede de Atenção Psicossocial 

(RAPS) para pessoas com sofrimento ou transtorno mental. A portaria prevê a organização e 

articulação da rede, desde a Atenção Básica, a coordenação dos Centros de Atenção 

Psicossociais (CAPS), a Atenção Hospitalar, até serviços de urgência e emergência (UPA 24h, 

SAMU) (BRASIL, 2011a). 

Em 2014, o Ministério inseriu na ficha de notificação individual do Sistema de 

Informação de Agravos de Notificação (SINAN) o registro da violência autoprovocada, 

tornando obrigatória a notificação da lesão autoprovocada pelos serviços de saúde. Esta ação é 

instituída na Portaria nº 1.271, em junho de 2014, tornando as tentativas de suicido e o suicídio 

notificações imediata, e indicando a importância para a construção de estratégias de prevenção 

do suicídio no território nacional. Trata-se de um sistema de informação que articula a ponta da 

assistência com uma base de dados centralizada na área da saúde (ESTELLITA-LINS; 

PORTUGAL; OLIVEIRA, 2017).  

Um pouco mais tarde, em 2017, o Ministério da Saúde lançou o “Boletim 

Epidemiológico” e a “Agenda de Ações Estratégicas para Vigilância e Prevenção do Suicídio 

e Promoção da Saúde no Brasil 2017-2020”. O boletim apresenta um estudo descritivo do perfil 

epidemiológico dos sujeitos que tentaram suicídio, bem como a análise das lesões 

autoprovocadas, extraídas do Sistema de Vigilância de Violências e do Sistema de Informações 

de Agravos e Notificações (VIVA/SINAN), no período de 2011 a 2016.  

No mesmo ano de 2017, o Ministério da Saúde institui um Comitê Gestor para 

elaboração de um plano nacional de ações voltadas para a prevenção do suicídio no Brasil, 

alinhado às Diretrizes Nacionais para Prevenção do Suicídio e com as diretrizes organizacionais 

da Rede de Atenção à Saúde, materializada na Portaria GM nº 3.479, de 18 de dezembro de 

2017.   

Em dezembro do mesmo ano, instituiu – na Portaria GM nº 3.491 de 18 de dezembro 

de 2017 – o incentivo de custeio para desenvolvimento de projetos de promoção da saúde, 
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vigilância e atenção psicossocial, com seleção de cinco estados com maiores taxas e 

mortalidade, sendo eles: Rio Grande do Sul, Roraima, Piauí, Mato Grosso do Sul e Santa 

Catarina (BRASIL, 2017a; 2017b).  

A seleção destes estados coaduna com os achados epidemiológicos descritos na 

literatura. No ano seguinte, a Portaria nº 1.315 – de 11 de maio de 2018 – habilita esses estados 

a receberem incentivo financeiro de custeio para o desenvolvimento de projetos de Promoção 

da Saúde, Vigilância e Atenção Integral à Saúde, direcionados para Prevenção do Suicídio no 

âmbito da Rede de Atenção Psicossocial. Em abril de 2019, é concretizada a Lei 13.819, de 26 

de abril de 2019, que institui a Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio. 

Atualmente no site do Ministério da Saúde estão dispostas publicações onde são 

descritas as estratégias de identificação, compreensão, fatores de risco e ações para a prevenção 

do suicídio, chamando a atenção para o sofrimento humano. É dada a orientação para busca de 

ajuda na rede de atenção à saúde, incluindo o CVV – Centro de Valorização da Vida (BRASIL, 

2006b).  

O Centro de Valorização da Vida foi fundado em São Paulo no ano de 1962. É uma 

associação civil sem fins lucrativos, filantrópica, reconhecida como uma Utilidade Pública 

Federal, desde 1973. Em sua página, o CVV aponta pela oferta de serviço voluntário e gratuito 

de apoio emocional e prevenção do suicídio. A instituição é associada ao Befrienders 

Worldwide, que congrega entidades congêneres. 

Divulgado em 2015 pelo Ministério da Saúde, o CVV mantém um termo de 

cooperação para implantação de uma linha telefônica gratuita nacional de prevenção: a linha 

188. Essa linha começou a funcionar no Rio Grande do Sul. Em setembro de 2017 iniciou sua 

expansão para todo o Brasil, concluída em 30 de junho de 2018, com a integração de todos os 

estados.  

A instituição também apresenta o CVV – Comunidade, que disponibiliza ferramentas 

para a sociedade, Grupos de Apoio aos Sobreviventes do Suicídio (GASS) destinado a pessoas 

próximas de quem cometeu o suicídio; Cine-SER – CVV, exibição de filmes com comentários 

e reflexões a respeito do tema; curso caminho e valorização da vida, com foco no 

autoconhecimento por meio de trocas de experiências do cotidiano. O site do CVV ainda 

disponibiliza links para os manuais e boletins de prevenção do suicídio e as mídias para acesso 

à linha 188. Essas informações estão disponíveis no site do CVV, na aba CVV – Comunidade 

e CVV. 

Foi identificada apenas uma publicação disponível no Ministério da Saúde para ações 

de cuidado e atenção voltadas para crianças e adolescentes, incluindo as informações e 
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caracterização da violência interpessoal e autoprovocada, dentre outros tipos de violências. O 

documento foi construído a partir da recomendação da OMS em 1996 que localizou a violência 

como grave problema de saúde pública. Em 2010 o Ministério da Saúde lançou o documento 

“Linha de cuidado para atenção integral a saúde de crianças, adolescentes e suas famílias em 

situação de violências: orientação para gestores e profissionais de saúde” (BRASIL, 2010). 

Em 2018, o Ministério da Saúde, em conjunto com a Universidade de Brasília – UNB, 

lançou uma cartilha “Óbitos por suicídio entre adolescentes e jovens negros”, construída para 

compreensão das vulnerabilidades da população negra, bem como operacionalizar gestores na 

produção e desenvolvimento de ações e estratégias para prevenção do suicídio e acolhimento 

integral da população negra na faixa etária mais jovem. 

A Portaria nº 1.876, de 14 de agosto de 2006, do Ministério da Saúde, propõe que as 

Diretrizes Nacionais para Prevenção do Suicídio sejam organizadas de forma articuladas entre 

o Ministério da Saúde, as Secretarias de Estado de Saúde, as Secretarias Municipais de Saúde, 

as instituições acadêmicas, as organizações da sociedade civil, os organismos governamentais 

e não governamentais (BRASIL, 2006c).  

As diretrizes abarcam ações específicas, como estratégias de promoção de qualidade 

de vida e educacionais e outras voltadas para o desenvolvimento de planos na comunicação, 

informação e sensibilização da sociedade, indicando o suicídio como um problema de saúde 

pública que pode ser prevenido. Preconiza-se reconhecer os determinantes e condicionantes 

ligados ao suicídio, bem como os fatores protetores e de risco, destacando o desenvolvimento 

de ações intersetoriais e chamando a atenção para responsabilidade de toda sociedade. 

Nesse documento ressalta-se a importância de desenvolvimento de método de coleta e 

análise de dados, com preocupação na qualificação da gestão e na disseminação de informações 

e conhecimento. De maneira que os dados sejam utilizados como base de construção de ações 

intersetoriais e disseminação de informações para população geral.  

Essas diretrizes incentivam o intercâmbio entre os sistemas de informação do SUS, 

com outros afins, e a produzir projetos fundamentados em custo-efetividade, eficácia e 

qualidade, o que permite o desenvolvimento de ações e estratégias na prevenção do suicídio. 

As diretrizes apontam também para a promoção de educação permanente, priorizando os 

profissionais da Atenção Básica, dos serviços de saúde mental e urgência e emergência, ligados 

ao princípio da integralidade e da humanização. 

Vale destacar que a Portaria nº 1.876, de 14 de agosto de 2006, não faz menção ao 

desenvolvimento de ações que privilegiem as famílias que lidam com as tentativas de suicídio, 

o que seria importante, diante das recomendações de organização de linhas de cuidados 
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integrais (prevenção, promoção, tratamento e recuperação), bem como quando aponta para 

impulsionar e executar projetos no processo de organização da rede de atenção e nas 

intervenções de tentativas de suicídio.  

Estellita-Lins (2017, p. 168) menciona que em novembro de 2016, o 

[...] Ministério da Saúde realizou uma reunião para avaliar a implementação das 

diretrizes e que ficou decidido manter o documento original sem qualquer 

modificação. O processo de avaliação foi avaliado como incipiente, no entanto, 

algumas metas foram cumpridas. 

A prevenção do suicídio emerge no Brasil a partir do estudo multicêntrico (SUPRE-

MISS) desenvolvido pela Organização Mundial da Saúde e pela Universidade Estadual de 

Campinas (ESTELLITA-LINS, 2016). Ao falar na prevenção do suicídio, Estellita-Lins (2016) 

sinaliza a importância do fortalecimento da Atenção Primária e na capacitação das equipes ESF 

e do NASF. O autor destaca ainda a relevância de aprofundar o conhecimento dos profissionais 

em emergências psiquiátricas, com interesse em detectar o risco de suicídio, articulados com os 

dispositivos da Atenção Psicossocial.  

Segundo Estellita-Lins (2016; 2017), é importante conhecer os meios utilizados nas 

tentativas de suicídio para pensar ações de prevenção através de ações educativas em saúde e 

de disseminação de informações a respeito do tema. Gomes, Silva e Njaine (1999) explicam 

que a prevenção precisa compreender os aspectos biopsicossociais e articulam os princípios da 

prevenção primária, secundária e terciária, tal qual Bteshe (2013) e Estellita-Lins, Portugal e 

Oliveira (2017).  

A Organização Mundial de Saúde lançou documento em 2018, National Suicide 

Prevention Strategies – Progress, examples and indicators, em que intensifica os objetivos de 

colocar a prevenção do suicídio no topo da agenda global de saúde pública e políticas públicas. 

O documento ressalta a preocupação com a baixa prioridade que os governos têm dado a 

formulação de políticas e planos de ação voltada para a prevenção do suicídio. Também 

considera que o estigma relacionado ao suicídio é uma forte barreira nas ações de prevenção e 

acesso aos serviços de saúde, indicando dificuldades da pessoa em buscar ajuda na comunidade. 

(WHO, 2018).  

Em seu informativo sobre a saúde mental dos adolescentes, a Organização Pan-

Americana de Saúde OPAS (2018) especifica as seguintes ações e programas de prevenção e 

promoção da saúde mental dos adolescentes:  

(1) intervenções focadas nas famílias, como: treinamento das habilidades dos 

cuidadores;  
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(2) intervenções nas escolas, como: mudanças organizacionais para um ambiente 

psicológico seguro e positivo, ensino sobre a saúde mental e habilidades para a vida e 

treinamento de pessoal para detecção e manejo básico do risco de suicídio; 

(3) intervenções baseadas na comunidade, como: liderança de pares ou programas de 

orientação;  

(4) programas para prevenir e administrar os efeitos da violência sexual em 

adolescentes; e 

(5) programas multissetoriais de prevenção ao suicídio.  

Em 2016 o Ministério da Saúde lançou um instrutivo para preenchimento da ficha de 

notificação de violência interpessoal e autoprovocada, com a intenção de auxiliar os 

profissionais que estão na linha de frente nas unidades de saúde e serviços notificadores para o 

preenchimento padronizado da coleta de dados (BRASIL, 2016a). O VIVA/SINAN – 

Vigilância de Violência e Acidentes tem como escopo consolidar a Política Nacional de 

Morbimortalidade por Acidentes e Violências. A ficha de notificação é um instrumento de 

coleta de dados para os casos suspeitos e ou confirmados de violência 

interpessoal/autoprovocada e segue a classificação da OMS como violência autoinfligida.  
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3 MÉTODOS 

 

3.1 Desenho do estudo 

 

Trata-se de uma pesquisa exploratória realizada a partir de fonte de dados secundários. 

As pesquisas exploratórias têm como finalidade desenvolver, esclarecer e modificar conceitos 

e ideias, tendo em vista a formulação de problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis 

para estudos posteriores (GIL, 2008). Nessa perspectiva, a pesquisa tem como proposta 

construir um modelo analítico para futuras pesquisas com a categoria violência estrutural e 

violência autoinfligida. Para tanto, pareceu-nos muito importante acessar os dados do Anuário 

Brasileiro de Segurança Pública 2020 de autoria do Fórum Brasileiro de Segurança Pública 

(FBSP). 

O Anuário Brasileiro de Segurança Pública (doravante Anuário) consiste num 

conjunto de dados – baseados em informações proporcionadas pelas secretarias de segurança 

pública, pelo Tesouro Nacional, pelas polícias civis, militares e federais (FBSP, 2020). Em seu 

sítio eletrônico é possível encontrar informações importantes para contribuições que animam a 

refletir e ampliar os debates para qualificar políticas públicas. No ano de 2020, o Anuário aponta 

para os impactos da pandemia da Covid-19 e o crime e da violência no Brasil.  

Escolher explorar os dados do Anuário fundamentou-se na importância de se construir 

um perfil epidemiológico dos casos de violência doméstica e sexual para relacionar com a 

experiência empírica da pesquisadora no seu cotidiano de trabalho no serviço de saúde, que 

acompanhou adolescentes com histórico de comportamento de automutilação. A escolha pelo 

instrumento que se localiza pelo Fórum de Segurança Pública e não pelos Sistemas de 

Informações em Saúde (SIS), se constrói pela possibilidade de narrar os dados a partir de outras 

políticas públicas. O interesse pelos dados do Anuário é o de ressaltar a contribuição pela 

visibilidade dos dados de violência doméstica e sexual, bem como a disseminação dos dados.  

 

3.2 Análise 

 

Para responder à nossa pergunta de pesquisa identificamos as categorias violência 

doméstica e sexual, suicídio, analisadas no período de 2018 a 2019, elencadas nas tabelas e 

gráficos com as variáveis:  

1. Lesão corporal-violência doméstica – Brasil e Unidades da Federação, 2018-2019; 
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2. Estupro/estupro de vulnerável e tentativa de estupro/estupro de vulnerável – Brasil e 

unidades de federação, 2018-2019;  

3. Faixa etária das vítimas de estupro e estupro de vulnerável no Brasil, 2019; 

4. Vítimas de estupro e estupro de vulnerável, por sexo – Brasil, 2019;  

5. Vítimas de estupro e estupro de vulnerável do gênero masculino, por idade – Brasil, 

2019; 

6. Vítimas de estupro e estupro de vulnerável do gênero feminino – Brasil, 2019;  

7. Estupros e estupros de vulnerável, por relação entre vítima e autor – Brasil, 2019;  

8. Vítimas de estupro e estupro de vulnerável, por raça/cor – Brasil, 2019;  

9. Estupro e estupro de vulnerável por horário de ocorrência – Brasil, 2019;  

10. Hora dos estupros e estupros de vulnerável – Brasil, 2019;  

11. Estupro de estupro de vulnerável, por dia de ocorrência – Brasil, 2019;  

12. Lesão corporal dolosa – violência doméstica – Capitais e Distrito Federal, 2018-2019;  

13. Feminicídios, por número de vítimas, capitais e Distrito Federal;  

14. Vítimas de feminicídio, por faixa etária – Brasil, 2019; 

15. Feminicídio, por relação entre vítima e autor – Brasil, 2019;  

16. Feminicídios, por tipo e local de crimes – Brasil, 2019;  

17. Assédio e importunação sexual;  

18. Suicídios – Brasil, 2019.  

19. Lesão corporal dolosa, por número de vítimas do sexo feminino, primeiro semestre de 

2019-2020. 

 

A análise de dados do Anuário surgiu das discussões de orientações em que a violência 

doméstica e sexual pode ter relação com a violência autoinfligida em adolescentes. Desta forma, 

a base de dados do Anuário se apresenta como um mapa para iluminar e desindividualizar o 

objeto da pesquisa.  

Chama atenção a variável lesão corporal dolosa, por número de vítimas do sexo 

feminino no primeiro semestre de 2019-2020. O estado de Goiás desponta com um aumento da 

violência doméstica em ano pandêmico, levando-nos a acender reflexões e ponderar o processo 

que acentua a violência neste período.  

Cogitamos um dado relevante para trazer para análise ao final desta pesquisa, com 

intuito de buscar pistas que indiquem as possíveis causas e relações com o crescimento da 

violência descritas nos dados, que nos indiquem as políticas públicas de longo prazo voltadas 

para promoção da saúde de adolescentes e jovens.  
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O quadro teórico oferece-nos as múltiplas dimensões da violência estrutural como uma 

determinação social que aponta os grupos mais vulneráveis para violência autoinfligida, gênero, 

raça e idade. Os conflitos e vínculos familiares fragilizados, violência e abuso sexual, figuram 

como fatores de risco os atos de automutilação entre adolescentes.  

É a partir da leitura e referência de pesquisadores citados no referencial teórico que foi 

construído o plano de investigação e consulta do Anuário. Serão apresentados os dados pela 

posição de importância para a discussão do trabalho e designar a literatura a ajustar-se com a 

vivência da pesquisadora. 

As tabelas e gráficos foram selecionadas pela relação com a pergunta da pesquisa, 

referindo-se à prevalência no Brasil e no Rio de Janeiro das violências empiricamente 

associadas às automutilações. Ao observar os dados, nota-se que as tabelas correspondem à 

violência doméstica e sexual, seguindo uma linha que situa a leitura e indica a ligação dos 

achados com o tema da automutilação. 
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4 RESULTADOS  

 

Entre os anos de 2018 a 2019, a violência doméstica, sexual e suicídio cresceram no 

Brasil. Segundo o Anuário, no período analisado houve 66.348 boletins de ocorrência de 

estupro e estupro de vulnerável, realizadas pelas delegacias de polícia. Destes registros, refere-

se a adolescentes (29%) e houve predomínio do sexo feminino (85,7%).  

O Anuário faz menção a números preocupantes, coletados pelo Fórum Brasileiro de 

Segurança Pública (FBSP, 2020). Em 2019, o Brasil registrou a taxa de 250,9% da violência 

doméstica. O suicídio apresentou taxa de 6,0%. O estado de Santa Catarina apresenta maior 

taxa em suicídio (13,5%), seguido do estado do Rio Grande do Sul (10,7%), Rio de Janeiro 

aparece em sétimo lugar nas taxas.  

 As tabelas e gráficos que foram mapeados e contados na Tabela 1 – Lesão corporal 

dolosa violência doméstica e na Tabela 2 – Estupro/estupro de vulnerável e tentativa de estupro/ 

estupro de vulnerável, foram eleitas por estarem afinadas com a pergunta e objetivos. Portanto, 

serão analisados e descritos os dados que indicam pistas para o rumo de pesquisar a violência 

estrutural suas dimensões – violência doméstica e sexual – que podem atuar na violência 

autoinfligida em adolescentes. A intenção é traçar um plano comum entre os dados e a literatura 

e apurar com que a pesquisadora encontra no cotidiano do seu trabalho.  

Na leitura do anuário constatamos que não há um indicador perfeitamente alinhado à 

violência autoinfligida. No entanto, na parte dois do sumário, Estatísticas Criminais por 

Unidade de Federação (2018-2019), na categoria Violência Doméstica, Sexual e Suicídio, 

localizamos os dados que conversam com a pesquisa e foram descritos a partir da experiência 

dos casos acompanhados pela pesquisadora nas Unidades Básicas de Saúde e no serviço 

especializado em violência.  

A tabela 1 mostra que em lesão corporal dolosa – violência doméstica, há somente 

vítimas mulheres e houve crescimento em 2019, com taxa de 250,9%. O aumento pode ser visto 

no Distrito Federal com maior taxa de 991,2%, seguido dos estados de Mato Grosso, Santa 

Catarina e Rondônia (616,8%, 445,4% e 420,0%). O estado do Rio de Janeiro aparece com taxa 

de 294,5%. 

A tabela 2 mostra que o estado de Roraima lidera a taxa de estupro e estupro de 

vulnerável, há somente vítimas mulheres em 126,3%. Em seguida o estado do Mato Grosso 

aparece com taxas de 122,3%, e o Amapá com 112,9%. O estado de Santa Catarina sobressaiu-

se nas taxas de tentativas de estupro com 11,1%, estupro e estupro de vulnerável com 95,3%. 
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O estado do Rio de Janeiro aparece com total de vítimas na taxa de 31,6%, somente vítimas 

mulheres 53,9%, e tentativas de estupro 2,1%.  

A tabela 3 que mostra lesão corporal dolosa – violência doméstica nas capitais e 

Distrito Federal, indicou ausência de registros em algumas regiões do Norte e Nordeste. Em 

números absolutos registraram-se em 2019 69,202% de aumento comparado ao ano de 2018. A 

taxa indicou 161,3% e variação de 4,1%. Palmas desponta com a variação de 37,3%, Vitória 

24,7%. Curitiba e São Paulo 18,8% e 18,2%.  

A tabela 4 mostra que no Brasil o assédio sexual aparece com taxa de 3,2%, indicando 

aumento em 2019. Em números registraram-se 4.568 casos. Os estados do Espírito Santo, Mato 

Grosso, Santa Catarina e Roraima destacaram-se nas taxas de assédio (10,9%, 10,5%, 8,8%, 

7,4%). No item importunação sexual a variação foi de 319,6%. Mato Grosso do Sul foi o estado 

com maior taxa de importunação sexual, 15,6%, seguido de Santa Catarina 13,6%, Distrito 

Federal 12,3% e Amapá 10,3%. Maranhão, Acre e São Paulo aparecem com ausências de 

registros.  

A tabela 5 mostra importante crescimento nas mortes por suicídio, variável que 

engloba a lesão autoprovocada nas tentativas de suicídio. Em 2019, o Brasil registrou 12.595 

casos. Santa Catarina e Rio Grande do Sul foram os estados com maiores taxas de suicídio, 

13,5% e 10,7%. Os estados Sergipe e Amapá aparecem com variação 68,8% e 51,1% e Acre 

com 30,2%. Em números o estado de São Paulo desponta com 2.525.  

Analisando a tabela 6, evidencia-se que os dados referentes aos registros de lesão 

corporal dolosa, por número de vítimas do sexo feminino – 1º semestre, apontam para o tempo 

pandêmico com diminuição dos registros de lesão corporal. Observa-se que no estado do Rio 

de Janeiro a redução na variação (-22,0%). Os estados de Goiás, Rio Grande do Norte, Roraima 

e Rondônia, despontam com aumento dos registros de lesão corporal (4,2%, 13,6%, 32,1% e 

13,2%).  

O gráfico 1 mostra que o estupro de vulnerável lidera com o número de 70,5%, contra 

14,2% dos crimes de estupro. O gráfico 2 mostra a faixa etária das vítimas do estupro e estupro 

de vulnerável. O grupo de 10 a 13 anos sobressaiu-se com 29%, enquanto o grupo etário de 

cinco a nove anos destacou-se com 19%. Os adolescentes de 14 a 17 anos, correspondem a 

17%. 

No gráfico 3 podem ser visualizados os dados sobre vítimas de estupro e estupro de 

vulnerável, por sexo. O sexo feminino destacou-se mais que o sexo masculino, com 85,7%, 

enquanto o sexo masculino aparece com 14,3%. O gráfico 4 mostra vítimas de estupro e estupro 
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de vulnerável do gênero feminino, por idade. O grupo etário de 12 a 13 anos se sobrepôs com 

8% contra as jovens de 15 a 17 anos, vítimas de estupro, que variou entre 12%.  

O gráfico 5 mostra vítimas de estupro e estupro de vulnerável do gênero masculino, 

por idade. O gráfico aponta que os meninos de cinco anos de idade estão mais vulneráveis ao 

estupro com 8% dos casos. Enquanto os meninos do grupo etário entre seis e nove anos, 

aparecem com 6% dos casos registrados. 

No gráfico 6 podem ser visualizados estupro e estupro de vulnerável, por relação entre 

vítima e autor. Observou-se que 84,1% dos casos o autor da agressão é conhecido da vítima, ao 

passo que, 15,9% os autores são desconhecidos. O gráfico 7, ainda, mostra vítimas de estupro 

e estupro de vulnerável por raça/cor. Nota-se que a raça/cor de pele branca aparece com maior 

número (54,9%) em relação a raça/cor de pele negra (44,6%), somam o total de 0,5% as vítimas 

de pele amarela e indígena.  

No gráfico 8, estupro e estupro de vulnerável, por horário de ocorrência, é possível 

observar o aumento do estupro de vulnerável pela manhã e tarde com (29%) e (35%). A 

ocorrência do estupro aparece no horário da noite e madrugada, (30%) e (26%). 

O dia de ocorrência dos estupros pode ser visualizado no gráfico 9. Os dias de segunda 

e terças feiras, aparecem com maiores registros (16%). Verifica-se diminuição nos casos de 

estupro no sábado. O domingo é o dia que aparece em primeiro lugar nos casos de estupro 

(17%) em contraste com os dias da semana quando notamos uma queda no número (13%). 

O gráfico 10 mostra as taxas de feminicídio e homicídio doloso (apenas vítimas do 

sexo feminino) no período de 2015 a 2019. O homicídio em vítimas do sexo feminino se 

sobrepôs ao feminicídio em 2015. Observou-se uma leve diminuição nos anos de 2016 a 2019 

(35%) em comparação ao feminicídio, que exibiu aumento progressivo nos anos de 2015 a 

2019. 

O gráfico 11 mostra vítimas de feminicídio por raça/cor. As mulheres de raça/cor da 

pele negra corresponderam a 66,6% contra 31,1% de mulheres raça/cor da pele branca. No 

gráfico 12 podem ser vistos os feminicídios, por tipo de local de crime. A residência é o 

principal local do crime, correspondendo a 58,9%, em seguida via pública, aparece com o 

segundo local do crime 25,4%. Outros locais aparecem com 15,7%.  

No gráfico 13 observam-se os registros de feminicídio por relação entre vítima e autor 

do crime. No tocante aos autores das agressões os companheiros ou ex-companheiros das 

vítimas aparecem com número expressivo de 89,9%, enquanto parente aparece com 4,4%, 

conhecido 3,1% e desconhecido sem vínculo 3,1%.  
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Tabela 1 – Lesão corporal dolosa - violência doméstica 

Brasil e Unidades da Federação – 2018-2019 

Brasil e Unidades da 

Federação 

Lesão corporal dolosa - Violência doméstica  

Ns. Absolutos Taxas 

Variação (%) 
2018 2019 2018 2019 

      

Brasil 248.439 266.310 241,0 250,9 5,2 

      

Acre (3) 209 193 50,0 45,5 -9,0 

Alagoas ... ... ... ... ... 

Amapá 312 585 77,3 142,3 84,0 

Amazonas (3) 2.204 2.508 107,9 121,0 12,2 

Bahia 11.893 11.514 152,1 146,5 -3,7 

Ceará (3) 5.170 5.182 111,5 111,0 -0,4 

Distrito Federal (4) 15.368 16.549 939,5 991,2 5,5 

Espírito Santo 2.017 2.501 99,1 121,7 22,7 

Goiás 11.430 14.693 333,5 423,8 27,1 

Maranhão (3) 8.038 7.317 225,4 203,9 -9,6 

Mato Grosso 10.171 10.329 614,4 616,8 0,4 

Mato Grosso do Sul 5.093 5.071 372,0 366,4 -1,5 

Minas Gerais (3) (5) 22.802 23.241 213,5 216,4 1,4 

Pará 6.262 5.292 150,1 125,5 -16,4 

Paraíba (3) 2.687 3.245 128,5 154,2 20,0 

Paraná 14.587 17.796 252,7 306,2 21,2 

Pernambuco 9.511 9.791 193,3 197,7 2,3 

Piauí 2.365 2.927 143,0 176,5 23,4 

Rio de Janeiro 24.911 25.630 287,6 294,5 2,4 

Rio Grande do Norte 2.710 3.252 150,8 179,4 18,9 

Rio Grande do Sul 21.976 21.093 379,7 363,4 -4,3 

Rondônia 3.591 3.798 401,1 420,0 4,7 

Roraima 506 482 195,3 183,2 -6,2 

Santa Catarina 12.694 15.941 359,1 445,4 24,0 

São Paulo (6) 50.688 54.910 219,8 236,5 7,6 

Sergipe ... 819 ... 68,5 ... 

Tocantins 1.244 1.651 160,7 210,8 31,2 

Fonte: 14º Anuário Brasileiro de Segurança Pública (2020). 

 

(...) Informação não disponível.  

(1) A lesão corporal dolosa praticada em contexto doméstico refere-se a todo ato de violência física praticado 

contra a mulher no ambiente familiar.         

(2) Taxa por 100 mil habitantes.           

(3) O Estado informou apenas o número de vítimas mulheres.       

(4) Total de registros de violência doméstica. 

(5) O Estado de Minas Gerais não diferencia lesão corporal dolosa e lesão corporal culposa. Os dados se referem 

à categoria "lesão corporal consumada'.         

(6) Total de ocorrências de lesão corporal dolosa contra mulheres.     
      

A tabela 1 aponta os registros de lesão corporal dolosa – violência doméstica no de 

2018 e 2019. O registro significante aparece no Estado do Amapá com 84,0%. Os dados 

mostram crescimento da violência doméstica. A tabela pode conversar com o tema da pesquisa 

por estar ligada com as falas das adolescentes ao narrarem suas relações familiares e a exposição 
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à violência vivida pelas suas mães. As meninas nomeavam afetos ligados à violência como o 

medo, tristeza e culpa ao falarem sobre a lesão autoprovocada. 

A tabela 2 mostra estupro e estupro de vulnerável, tentativas de estupro, estupro de 

vulnerável e somente vítimas mulheres. Na região Nordeste observa-se a ausência de registros 

nas tentativas de estupro. Chamo atenção para o Estado do Rio de Janeiro para o aumento de 

estupro e estupro de vulnerável no ano de 2019 quando comparado com o ano de 2018, que 

pode indicar ao objeto da pesquisa a aproximação do crescimento dos registros de estupro com 

os acolhimentos do serviço de saúde especializado em violência.  

Assim, noto que os acolhimentos e acompanhamentos das adolescentes na unidade de 

saúde da notícia que a violência sofrida se relaciona com o comportamento da lesão 

autoprovocada relatada pelas meninas e meninos o afeto de vergonha e repulsa pela dificuldade 

em dizer e colocar palavra para agressão.  
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Tabela 2 – Estupro/Estupro de Vulnerável e Tentativa de Estupro/Estupro de Vulnerável (1) 

Brasil e Unidades da Federação – 2018-2019 

Brasil e Unidades da 

Federação 

Estupro e estupro de vulnerável (2) 
Tentativa de Estupro (3) 

Total de vítimas Somente vítimas mulheres  

Ns. Absolutos Taxas (4) Variação 

(%) 

Ns. Absolutos Taxas (5) Variação 

(%) 

Ns. Absolutos Taxas (4) Variação 

(%) 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

                

Brasil 66.907 66.123 32,1 31,5 -1,9 55.811 55.499 54,4 53,1 -2,4 5.910 5.676 3,8 3,6 -4,6 

                

Acre 260 330 29,9 37,4 25,1 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

Alagoas 455 634 13,7 19,0 38,7 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

Amapá 297 522 35,8 61,7 72,4 275 464 68,2 112,9 65,6 39 61 4,7 7,2 53,4 

Amazonas 988 855 24,2 20,6 -14,8 864 759 42,3 36,6 -13,4 101 95 2,5 2,3 -7,4 

Bahia 3.342 3.008 22,6 20,2 -10,4 2.993 2.657 38,3 33,8 -11,7 402 353 2,7 2,4 -12,5 

Ceará 1.790 1.972 19,7 21,6 9,5 1.525 1.749 32,9 37,5 14,0 253 260 2,8 2,8 2,1 

Distrito Federal 789 756 26,5 25,1 -5,5 722 643 44,1 38,5 -12,7 96 97 3,2 3,2 -0,3 

Espírito Santo 1.555 1.726 39,1 42,9 9,7 1.314 1.429 64,6 69,5 7,6 218 187 5,5 4,7 -15,2 

Goiás 3.189 3.134 46,1 44,7 -3,1 2.755 2.741 80,4 79,1 -1,7 367 412 5,3 5,9 10,7 

Maranhão 1.189 1.470 16,9 20,8 22,9 999 1.254 28,0 34,9 24,7 253 190 3,6 2,7 -25,3 

Mato Grosso 1.676 1.823 48,7 52,3 7,4 443 418 26,8 25,0 -6,7 184 195 5,3 5,6 4,7 

Mato Grosso do Sul 2.283 2.012 83,1 72,4 -12,9 1.945 1.693 142,1 122,3 -13,9 169 174 6,1 6,3 1,8 

Minas Gerais 5.619 5.009 26,7 23,7 -11,4 4.868 4.332 45,6 40,3 -11,5 596 413 2,8 2,0 -31,1 

Pará 3.659 3.648 43,0 42,4 -1,3 3.256 3.255 78,0 77,2 -1,1 237 254 2,8 3,0 6,1 

Paraíba 245 224 6,1 5,6 -9,1 116 162 5,5 7,7 38,8 44 37 1,1 0,9 -16,4 

Paraná 6.898 6.375 60,8 55,8 -8,3 5.380 5.174 93,2 89,0 -4,5 497 432 4,4 3,8 -13,7 

Pernambuco 2.751 2.417 29,0 25,3 -12,7 2.403 2.149 48,8 43,4 -11,1 255 247 2,7 2,6 -3,8 

Piauí 751 804 23,0 24,6 6,8 675 725 40,8 43,7 7,1 158 160 4,8 4,9 1,0 

Rio de Janeiro 5.310 5.450 30,9 31,6 2,0 4.543 4.687 52,4 53,9 2,7 339 365 2,0 2,1 7,0 

Rio Grande do Norte (6) 315 504 9,1 14,4 58,7 301 388 16,8 21,4 ... ... ... ... ... ... 

Rio Grande do Sul 4.794 4.342 42,3 38,2 -9,8 4.087 3.723 70,6 64,1 -9,2 643 566 5,7 5,0 -12,3 

Rondônia 1.053 1.118 59,9 62,9 5,0 951 983 106,2 108,7 2,3 191 193 10,9 10,9 -0,1 

Roraima  253 361 43,9 59,6 35,8 228 334 88,0 126,9 44,2 49 46 8,5 7,6 -10,6 

Santa Catarina 4.303 3.960 60,8 55,3 -9,1 3.753 3.409 106,2 95,3 -10,3 722 792 10,2 11,1 8,3 

São Paulo (6) 11.949 12.374 26,2 26,9 2,7 11.174 11.684 48,5 50,3 3,8 ... ... ... ... ... 

(Continua) 
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Sergipe (6) 546 624 24,0 27,1 13,3 ... 42 ... 3,5 ... 42 84 1,8 3,7 98,2 

Tocantins(6) 648 671 41,7 42,7 2,4 241 645 31,1 82,4 164,6 55 63 3,5 4,0 13,3 

Fonte: 14º Anuário Brasileiro de Segurança Pública (2020). 

 

(...) Informação não disponível.            

(1) Os dados informados nesta seção correspondem ao número total de vítimas de estupro, consumados ou tentados, inclusos nessa categoria os registros de estupro de vulnerável. 

(2) A Lei Federal 12.015/2009 altera a conceituação de "estupro", passando a incluir, além da conjunção carnal, os "atos libidinosos" e "atentados violentos ao pudor".  

(3) Em razão da alteração trazida pela lei supracitada, "Tentativa de estupro" passa, portanto, a incluir "tentativa de atentado violento ao pudor".   

(4) Taxa por 100 mil habitantes. População: IBGE. Projeção da população do Brasil e Unidades da Federação por sexo e idade para o período 2000-2030.  

(5) Taxa por 100 mil mulheres. População: IBGE. Projeção da população do Brasil e Unidades da Federação por sexo e idade para o período 2000-2030.   

(6) Os números se referem ao total de ocorrências registradas, tanto para estupro quanto para tentativa de estupro.     
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A tabela 3 exibe a lesão corporal dolosa – violência doméstica, por capital nos anos de 

2018 e 2019. As capitais do Nordeste seguem com ausências dos registros. O Rio de Janeiro 

expressa redução dos casos e variação de -1,5%. Os casos de violência doméstica aparecem 

associados aos casos de lesão autoprovocadas nas adolescentes. A tabela nos dá notícia do tema da 

investigação na expressão dos números e chama atenção para diminuição dos registros em 2019. 

 

Tabela 3 – Lesão corporal dolosa - violência doméstica 

Capitais e Distrito Federal – 2018-2019 

UF 
Capitais e Distrito 

Federal 

Lesão corporal dolosa - violência doméstica 

Ns. Abs. Taxas (1) 
Var. (%) 

2018 2019 2018 2019 

       

  Total Capitais 65.966 69.202 155,0 161,3 4,1 

       

AC Rio Branco ... ... ... ... ... 

AL Maceió ... ... ... ... ... 

AM Manaus 2.370 2.608 110,5 119,5 8,2 

AP Macapá ... ... ... ... ... 

BA Salvador 2.884 2.764 100,9 96,2 -4,7 

CE Fortaleza 2.471 2.443 93,5 91,5 -2,1 

DF - 15.368 16.549 516,6 548,8 6,2 

ES Vitória 100 126 27,9 34,8 24,7 

GO Goiânia 3.940 4.586 263,4 302,5 14,8 

MA São Luís ... ... ... ... ... 

MG Belo Horizonte 7.862 7.744 314,3 308,3 -1,9 

MS Campo Grande 1.513 1.457 170,8 162,6 -4,8 

MT Cuiabá ... ... ... ... ... 

PA Belém 2.015 1.781 135,6 119,3 -12,0 

PB João Pessoa ... ... ... ... ... 

PE Recife 1.818 1.843 111,0 112,0 0,9 

PI Teresina ... ... ... ... ... 

PR Curitiba 1.990 2.384 103,8 123,3 18,8 

RJ Rio de Janeiro 9.063 8.966 135,5 133,4 -1,5 

RN Natal ... ... ... ... ... 

RO Porto Velho ... ... ... ... ... 

RR Boa Vista 432 357 115,1 89,4 -22,3 

RS Porto Alegre 3.816 3.520 258,0 237,2 -8,0 

SC Florianópolis ... ... ... ... ... 

SE Aracaju 466 291 71,8 44,3 -38,3 

SP São Paulo 9.588 11.403 78,7 93,1 18,2 

TO Palmas 270 380 92,5 127,0 37,3 

Fonte: 14º Anuário Brasileiro de Segurança Pública (2020). 

  

(...) Informação não disponível.    

(1) Taxas por 100 mil habitantes.  

  

A tabela 4 expressa os registros de assédio e importunação sexual no Brasil no ano de 

2018 e 2019. A tabela apresenta ausência significativa de registro nas regiões do Nordeste nas duas 

categorias. O Estado do Rio de Janeiro mostra aumento nos registros de assédio sexual no ano de 

2019 comparado ao de 2018. Também apresenta aumento na variação com 6,6%. Alguns casos de 

lesão autoprovocada apresentavam em seus relatos afeto de medo e intimidação pelas ameaças do 

autor da agressão, o que aponta que o tipo de violência pode ser um traço do comportamento das 

adolescentes na lesão autoprovocada. Os dados reforçam a importância da leitura de gênero, 

tornando visível a violência que as mulheres sofrem no seu cotidiano. Muitas dessas violências que 

ocorrem no espaço público são naturalizadas e desprezadas pela sociedade. 
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Tabela 4 – Assédio e importunação sexual 

Brasil e Unidades da Federação – 2018-2019 

Brasil e Unidades da 

Federação 

Assédio sexual Importunação sexual (2) 

Ns. Absolutos Taxas (3) 
Variação (%) 

Ns. Absolutos Taxas (3) 
Variação (%) 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

           

Brasil 4.215 4.536 3,1 3,3 6,7 1.341 8.068 1,6 6,6 319,6 

           

Acre ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

Alagoas ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

Amapá 36 46 4,3 5,4 25,3 4 87 0,5 10,3 2033,2 

Amazonas 56 49 1,4 1,2 -13,9 70 301 1,7 7,3 323,4 

Bahia ... ... ... ... ... ... 617 ... 4,1 ... 

Ceará 1 1 0,0 0,0 -0,6 9 26 0,1 0,3 187,1 

Distrito Federal 57 56 1,9 1,9 -3,1 53 371 1,8 12,3 590,6 

Espírito Santo 347 437 8,7 10,9 24,5 75 113 1,9 2,8 48,9 

Goiás 120 133 1,7 1,9 9,3 22 606 0,3 8,6 2616,4 

Maranhão ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

Mato Grosso 320 365 9,3 10,5 12,7 - 1 - 0,0 ... 

Mato Grosso do Sul 41 41 1,5 1,5 -1,1 132 433 4,8 15,6 224,4 

Minas Gerais 648 663 3,1 3,1 1,7 ... ... ... ... ... 

Pará 155 206 1,8 2,4 31,5 382 678 4,5 7,9 75,6 

Paraíba 20 22 0,5 0,5 9,4 ... 11 ... 0,3 ... 

Paraná 707 757 6,2 6,6 6,3 120 1098 1,1 9,6 808,2 

Pernambuco 151 122 1,6 1,3 -19,7 ... ... ... ... ... 

Piauí 116 136 3,6 4,2 16,9 29 209 0,9 6,4 618,8 

Rio de Janeiro 151 181 0,9 1,0 19,1 ... 1.140 ... 6,6 ... 

Rio Grande do Norte 47 77 1,4 2,2 62,5 - 27 - 0,8 100,0 

Rio Grande do Sul 446 409 3,9 3,6 -8,7 210 1.080 1,9 9,5 412,1 

Rondônia - - - - - 42 30 2,4 1,7 -29,4 

Roraima 32 45 5,6 7,4 33,8 2 18 0,3 3,0 756,6 

Santa Catarina 697 633 9,9 8,8 -10,3 162 974 2,3 13,6 493,7 

São Paulo ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

(Continua) 
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Sergipe 35 114 1,5 5,0 222,8 8 120 0,4 5,2 1386,7 

Tocantins 32 43 2,1 2,7 32,9 21 128 1,4 8,1 502,7 

Fonte: Anuário. 

 

(...) Informação não disponível.           

(-) Fenômeno inexistente.           

(1) O assédio sexual é todo tipo de comportamento de caráter sexual, não solicitado pela vítima, mas imputado com o objetivo de lhe constranger ou lhe criar um ambiente hostil. A importunação sexual, por sua vez, 

caracteriza-se como todo ato libidinoso realizado na presença da vítima, sem o seu consentimento. A importunação se difere do assédio, porque neste não existe como no primeiro uma relação hierárquica ou de 

subordinação.           

(2) Lei 13.718 de 24 de setembro de 2018.           

(3) Taxa por 100 mil habitantes.            
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A tabela 5 apresenta os registros de suicídios no ano de 2018 e 2019. Ao olhar para a 

tabela nota-se no estado do Rio de Janeiro a variação de 19,4% e indica um aumento no ano de 

2019 quando comparado ao ano de 2018. Chamam atenção os estados de Rondônia e Sergipe 

que aparecem com maior variação e aumento de 184,3% e 68,8%, seguido dos estados do 

Amapá 51,1% e Acre com 30,1%.  

Embora o suicídio possa ser um desfecho da lesão autoprovocada, era pouco 

comunicada a declaração das adolescentes com a intenção de acabar com a própria vida. As 

falas eram marcadas pela sensação de alívio do sofrimento diante do ato de autoagressão.  

É importante identificar a rede de serviços de saúde nos estados, como a RAPS – Rede 

de Atenção Psicossocial, ambulatórios de saúde mental para atenção ao adolescente, bem como 

acolhimento as famílias. A cartilha “Óbitos por suicídios entre adolescentes e jovens negros”, 

lançada pelo Ministério da Saúde em 2018, destaca o suicídio como quarta causa de morte em 

adolescentes e jovens negros no Brasil (BRASIL, 2018c). 

 

Tabela 5 – Suicídios 

Brasil e Unidades da Federação – 2018-2019 

Brasil e Unidades da 

Federação 

Suicídio 

Ns. Absolutos Taxas (1) 
Variação (%) 

2018 (2) 2019 2018 2019 

      

Brasil 11.315 12.700 5,4 6,0 11,4 
      

Acre 53 70 6,1 7,9 30,2 

Alagoas 173 191 5,2 5,7 9,9 

Amapá 37 57 4,5 6,7 51,1 

Amazonas 102 124 2,5 3,0 19,7 

Bahia 378 370 2,6 2,5 -2,5 

Ceará 604 641 6,7 7,0 5,5 

Distrito Federal 176 182 5,9 6,0 2,0 

Espírito Santo 256 261 6,4 6,5 0,8 

Goiás 489 580 7,1 8,3 17,0 

Maranhão 157 171 2,2 2,4 8,3 

Mato Grosso 207 254 6,0 7,3 21,2 

Mato Grosso do Sul 191 179 7,0 6,4 -7,3 

Minas Gerais 1.488 1.686 7,1 8,0 12,6 

Pará 340 352 4,0 4,1 2,5 

Paraíba 224 253 5,6 6,3 12,3 

Paraná 523 629 4,6 5,5 19,4 

Pernambuco 432 490 4,5 5,1 12,7 

Piauí 163 141 5,0 4,3 -13,7 

Rio de Janeiro 611 734 3,6 4,3 19,4 

Rio Grande do Norte 212 107 6,1 3,1 -49,9 

Rio Grande do Sul 1.037 1.223 9,2 10,7 17,4 

Rondônia 88 253 5,0 14,2 184,3 

Roraima 47 54 8,2 8,9 9,4 

Santa Catarina 815 970 11,5 13,5 17,5 

São Paulo 2.367 2.525 5,2 5,5 5,8 

(Continua) 
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Sergipe 64 109 2,8 4,7 68,8 

Tocantins 81 94 5,2 6,0 14,7 

Fonte: 14º Anuário Brasileiro de Segurança Pública (2020). 

 

(1) Taxas por 100 mil habitantes.       

(2) Atualização das informações publicadas no Anuário Brasileiro de Segurança Pública, ano 13, 2019. 

 

A tabela 6, apresenta dados referentes a violência doméstica e sexual e o impacto da 

pandemia nos casos de violência. Entre os meses de agosto e setembro de 2020, pude identificar 

no serviço especializado em violência um aumento dos casos de crianças e adolescentes 

expostas a violência doméstica contra suas mães ou abuso sexual. Os dados no anuário apontam 

para o encolhimento dos casos no país. No Rio de Janeiro, os dados mostram diminuição de -

22,0% de variação. 

 

Tabela 6 – Lesão corporal dolosa, por número de vítimas do sexo feminino – 1º semestre  

Brasil e Unidades da Federação 

Lesão corporal dolosa (vítimas do sexo feminino) 

Ns. Absolutos 

Variação (%) 1º semestre 

2019 2020 

    

Brasil 125.338 113.332 -9,6 

    

Acre (1) 368 226 -38,6 

Alagoas ... ... ... 

Amapá (1) 311 250 -19,6 

Amazonas 1.099 905 -17,7 

Bahia 6.050 5.479 -9,4 

Ceará 2.755 2.237 -18,8 

Distrito Federal 1.675 1.660 -0,9 

Espírito Santo 1.097 1.121 2,2 

Goiás 4.826 5.029 4,2 

Maranhão 3.621 2.730 -24,6 

Mato Grosso (2) 5.070 4.532 -10,6 

Mato Grosso do Sul 2.658 2.402 -9,6 

Minas Gerais 11.505 10.768 -6,4 

Pará 3.602 3.271 -9,2 

Paraíba 1.569 1.564 -0,3 

Paraná 9.132 9.007 -1,4 

Pernambuco 4.845 4.731 -2,4 

Piauí 1.067 672 -37,0 

Rio de Janeiro 14.217 11.096 -22,0 

Rio Grande do Norte 952 1.081 13,6 

Rio Grande do Sul 10.692 9.728 -9,0 

Rondônia 1.700 1.924 13,2 

Roraima (1) 293 387 32,1 

Santa Catarina 7.427 7.275 -2,0 

São Paulo 27.412 24.069 -12,2 

(Continua) 
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Sergipe 635 445 -29,9 

Tocantins (1) 760 743 -2,2 

Fonte: 14º Anuário Brasileiro de Segurança Pública (2020).    
 

(...) Informação não disponível.    

(1) A fonte dos dados é o Monitor da Violência, elaborado pelo G1, em parceira com o Núcleo de Estudos da 

Violência da Universidade de São Paulo (NEV-USP) e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública.  

(2) No Mato Grosso, os dados se referem apenas às vítimas do sexo feminino com idades entre 18 e 59 anos.

    

O gráfico 1 apresenta a distribuição de estupro e estupro de vulnerável no ano de 2019. 

Chama atenção o dado de estupro de vulnerável com 70,5%. O gráfico dialoga com minha 

experiência no serviço especializado em violência que acolhe e acompanha crianças e 

adolescentes vítimas de abuso e violência sexual com idade entre 10 e 12 anos de idade. 

Algumas expressões de sofrimento dos adolescentes manifestam na automutilação. 

 

 
 Fonte: 14º Anuário Brasileiro de Segurança Pública (2020). 

 

O gráfico 2 apresenta os registros de vítimas de estupro e estupro de vulnerável, por 

faixa etária no Brasil no ano de 2019. Interessa neste gráfico, para o objeto da pesquisa o valor 

que corresponde a idade das adolescentes com histórico de lesão autoprovocada acompanhadas 

nos serviços de saúde com associação de violência sexual. As adolescentes acolhidas tinham 

idade entre 13 e 18 anos de idade, os relatos de estupros tinham ocorrência entre seis e 12 anos 

de idade, o que se aproxima da realidade do trabalho. 

 

29,5%

70,5%

Gráfico 1 – Distribuição dos crimes de estupro e estupro de 

vulnerável - Brasil (2019)

Estupro

Estupro de vulnerável
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Fonte: 14º Anuário Brasileiro de Segurança Pública (2020).  

 

Aqui o gráfico 3 endossa o que foi visto nos gráficos 1 e 2 e concorda com o 

acompanhamento dos casos de lesão autoprovocada que têm na sua história associação com o 

estupro. Como dito, o acompanhamento das adolescentes é expressivo em relação ao 

atendimento dos adolescentes dos sexo masculino nas unidades de saúde e no serviço 

especializado em violência. 

 

 
Fonte: 14º Anuário Brasileiro de Segurança Pública (2020). 
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No gráfico 4 observa-se as vítimas de estupro do gênero feminino por idade e coaduna 

com o que me passa nos serviços de saúde. As maiorias das adolescentes atendidas na unidade 

de saúde ou no ambulatório de serviço especializado são do gênero feminino com idade entre 

12 e 13 anos de idade, em contraste com os adolescentes do sexo masculino com idade entre 

cinco a 10 anos de idade. 

 

 
Fonte: 14º Anuário Brasileiro de Segurança Pública (2020). 

 

No serviço especializado em violência é possível observar a aproximação do que 

mostra o gráfico nos casos de crianças e adolescentes do sexo masculino com quatro a oito anos 

de idade vítimas de estupro. No entanto, este quadro não me diz sobre os casos de lesão 

autoprovocadas no gênero masculino. Ao olhar para os acompanhamentos não localizo meninos 

com interação de estupro e comportamento de autoagressão. As manifestações observadas estão 

ligadas a sentimentos de vergonha, culpa e medo. 
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Fonte: 14º Anuário Brasileiro de Segurança Pública (2020). 

 

O gráfico 6 nos mostra estupro e estupro de vulnerável por relação entre vítima e autor 

no ano de 2019, com 84,1% casos em que autor é conhecido. O gráfico se assemelha aos 

números dos casos vistos no serviço especializado de violência no serviço de saúde, que nos 

aponta nas entrevistas sociais, notificações aos Conselhos Tutelares e encaminhamentos da 

DEAM – Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, os autores da agressão 

conhecidos, como pais, padrastos, tios, irmãos, vizinhos.  

Nos acasos de adolescentes com histórico de lesão autoprovocada que interagiam com 

violência sexual, pesava o fato de a adolescente permanecer exposta a presença do agressor no 

caso de abusos crônicos, quando o autor era um pai, padrasto ou o cuidador. 
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 Fonte: 14º Anuário Brasileiro de Segurança Pública (2020). 

 

O gráfico 7 nos informa a respeito das vítimas de estupro e estupro de vulnerável por 

raça/cor no ano de 2019. Aparecem com 54,9% e pretos/pardos com 44,6%. Nos acolhimentos 

e acompanhamentos nos serviços de saúde, a maioria de meninas e meninos são pretos e pardos. 

Na escuta dos acolhimentos as meninas com histórico de lesão autoprovocada relatavam afetos 

de vergonha, medo e rejeição, relacionados ao ambiente escolar como bullying e racismo. 

 

 
  Fonte: 14º Anuário Brasileiro de Segurança Pública (2020). 
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O gráfico 8 estupro e estupro de vulnerável, por horário de ocorrência, chama-nos a 

atenção para o estupro de vulnerável ocorrer à tarde, apontando para 35%. O gráfico colabora 

com os relatos ouvidos nos atendimentos que o horário de ocorrência se dá no momento que as 

mães estão em horário de trabalho e as crianças e adolescentes ficam sob os cuidados do autor 

da agressão, nesses casos, as mulheres e mães das crianças e adolescentes, são as provedoras 

da casa. 

 

 
Fonte: 14º Anuário Brasileiro de Segurança Pública (2020). 

 

O gráfico 9 demonstra estupro e estupro de vulnerável, por dia de ocorrência em 2019. 

Segunda-feira, terça feira e sexta aparecem como os dias mais relevantes no gráfico. O dia de 

ocorrência do estupro não aponta um dado que informe a respeito da investigação da 

automutilação, no entanto, ele nos avisa para os estupros de vulnerável ocorrem em dias da 

semana no horário da tarde, conformando com o gráfico que aponta para autor da agressão ser 

conhecido da vítima.   
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 Fonte: 14º Anuário Brasileiro de Segurança Pública (2020). 

 

O gráfico 10 apresenta feminicídio e homicídio doloso (apenas vítimas do sexo 

feminino) aumento progressivo do feminicídio entre os anos de 2015 e 2019, em contraste com 

a redução de homicídio doloso no mesmo período. Percebe-se que o gráfico anuncia sobre a 

violência estrutural. A minha experiência com adolescentes com histórico de lesão 

autoprovocada dá notícias que casos de feminicídios e homicídios dolosos vividos na família 

podem estar relacionados aos atos de adolescentes machucar o corpo. Além disso, aponta para 

a visibilidade desta violência de gênero contra as mulheres.  

 
Fonte: 14º Anuário Brasileiro de Segurança Pública (2020). 
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O gráfico 11 apresenta vítimas de feminicídio por raça/cor no Brasil no ano de 2019. 

Expõe que as mulheres negras são as maiores vítimas com 66,6% (33,1% foram mulheres 

brancas). Tal dado se aproxima do objeto da pesquisa ao olhar para o acompanhamento e 

observar que as meninas atendidas eram em sua maioria negras, geralmente acompanhadas de 

suas mães, mulheres negras. Os casos em que notava a violência doméstica contra mulher 

mantinham relação com a menina em presenciar a mãe exposta à violência física e psicológica. 

 

 
  Fonte: 14º Anuário Brasileiro de Segurança Pública (2020). 

 

O gráfico 12 mostra feminicídio por tipo e local de crime no ano de 2019, 58,9% dos 

casos ocorrem em residência e 25,4% em via pública. O feminicídio representa a violência 

estrutural que pode indicar pistas para a lesão autoprovocada. Nesse sentido, o dado local do 

crime me informa que as lesões autoprovocada, bem como as tentativas de suicídio conciliam. 

Ao preencher o SINAN – Sistema de informação de Agravos de Notificação notava que os 

ocorridos eram vividos na residência.  
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 Fonte: 14º Anuário Brasileiro de Segurança Pública (2020). 

 

O gráfico 13 mostra feminicídios, por relação entre vítima e autor em 2019. O crime 

cometido pelo companheiro/ex-companheiro mostra-se expressivo com 89,9%. Na direção de 

pensar o objeto de pesquisa, o gráfico aponta para relação com o objeto de investigação, como 

um tipo de violência estrutural, a violência de gênero. A violência de gênero contra as mulheres 

aparece como relação no comportamento de automutilação entre as adolescentes. Ao estarem 

expostas à violência sofrida pelas suas mães, muitas adolescentes experienciam o sofrimento 

emocional e a desvalorização do seu sofrimento. 

 

 
Fonte: 14º Anuário Brasileiro de Segurança Pública (2020). 

58,9%
25,4%

15,7%

Gráfico 12 – Feminicídios, por tipo de local do crime - Brasil 

(2019)

Residência

Via pública

Outros

89,9%

4,4%
3,1%2,6%

Gráfico 13 – Feminicídios, por relação entre vítima e autor -

Brasil (2019)

Companheiro/ Ex-companheiro

Parente

Conhecido/ outro vínculo

Desconhecido/ sem vínculo



71 
 

5 DISCUSSÃO 

 

O estudo traz os dados do Anuário de 2020 acerca da violência doméstica e sexual no 

período de 2018 e 2019, com objetivo de relacionar tais violência ao histórico de adolescentes 

que manifestaram violência autoinfligida. Para tanto, articula a experiência empírica da 

pesquisadora, que acompanhou meninas e meninos nos serviços de saúde aos dados e a 

literatura. Os dados reforçam o que a literatura já aponta, como os fatores de risco na violência 

autoinfligida. No que diz respeito a raça/cor da pele, os dados apontam para os casos que 

chegam ao serviço de saúde, a maioria dos adolescentes pretos e pardos. O mesmo para o 

feminicídio, resultado da violência doméstica contra a mulher.  

O Anuário mostra-se como uma potente fonte de dados a respeito das violências 

doméstica contra mulheres, violência sexual e suicídio. Ressalto que a escolha do Anuário se 

deu a partir de discussões de orientação, que se constatou, no momento da construção da 

pesquisa, o Anuário (2020) pareceu-nos ser um bom instrumento de fonte de dados secundários, 

a partir do entendimento que se apresenta como uma conexão com as políticas públicas.  

O ponto forte deste trabalho se alicerça na interação da fonte de dados do anuário, a 

narrativa da minha experiência e relatos de atendimentos e acompanhamentos na UBS e no 

serviço de saúde especializado em violência.  

A violência doméstica contra mulheres cresceu no período de 2018 e 2019. O aumento 

pode ser visto nos estados do Amapá, com 84 %, seguido de Tocantins, com 31,1%. O Rio de 

Janeiro apresentou taxa de 294,5% e variação de 2,4%. Observa-se o aumento da violência 

doméstica no estado do Rio de Janeiro. Chama a atenção o crescimento da violência doméstica, 

no que diz respeito a minha experiência no SUS. O primeiro, na Atenção Primária e segundo 

no Hospital Infantil, onde localiza-se o serviço de atendimento e acolhimento a crianças e 

adolescentes vítimas de violência.  

Durante meu percurso nestes trabalhos, deparei-me com o sofrimento e os danos 

emocionais vividos pelos adolescentes que chegavam ao serviço com relatos de automutilação. 

Minha memória leva-me a recordar as meninas, entre 10 e 13 anos de idade, que iniciam o corte 

e arranhões nos braços. No decorrer dos acompanhamentos, a escuta era permeada pela atenção 

no comportamento de desvalorização de si próprias. A baixa autoestima é um componente 

afetivo que aparece no campo das meninas e meninos que que vivenciam exposição à violência 

doméstica. O pouco contato com seus afetos, dificuldades em falar sobre si, relacionadas ao 

autoconceito. 
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 Assis e Avanci (2004) investigaram com seriedade a associação entre a autoestima e 

violência entre adolescentes, com destaque para a violência psicológica, física e sexual 

perpetrada por pessoas significativas nas suas vidas. Seus estudos evidenciaram a importância 

de uma preocupação com a autoestima na adolescência no cenário da saúde e educação no 

Brasil. Ainda, ressaltou que adolescentes na faixa etária de 10 a 14 anos aparecem com maior 

grau de baixa autoestima relacionado às experiências de violência intrafamiliar e, conjugam 

com fatores de risco como depressão, isolamento e tentativa de suicídio (ASSIS; AVANCI, 

2004, p. 76).  

Sobre o estupro, estupro de vulnerável e tentativa de estupro de vulnerável, o estado 

do Rio de Janeiro apareceu com total 5.310 vítimas de estupro, deste total de vítimas, somente 

mulheres foram 4.687. As taxas expressam aumento da violência (53,9%). O estupro e 

vulnerável e as tentativas mostram o quanto crianças e adolescentes encontram-se em situação 

de vulnerabilidade extrema e expostos a violências. Os dados se agravam quando observamos 

que os abusos sexuais são vivenciados no espaço doméstico, o que pode intensificar quanto ao 

tempo que meninas e meninos passam pela experiência de sofrimento.  

Nesse contexto, Cruz et al. (2021) sinalizam para o desafio de revelar a violência 

quando adolescentes se sentem impotentes diante da proximidade com o autor da agressão. Para 

os autores, dentre os motivos dos adolescentes não revelarem o abuso podem estar relacionadas 

às ameaças feitas pelo agressor; às dificuldades de entender o abuso como violência e ao não 

reconhecimento da palavra do adolescente.  

Tenho notado que – no contato com as mães das meninas que sofreram abusos 

praticados por seus companheiros, pais ou padrastos das meninas – elas sentem-se culpadas 

pelo ato do agressor. No entanto, não percebem as expressões de sofrimento das adolescentes, 

manifestadas na ausência de palavras, na sexualidade exacerbada, nas fugas de casa, nas 

automutilações, na força das emoções como a raiva, no recusar a alimentar-se.  

O não perceber é visto pelas mães como um comportamento de desobediência. Muitas 

vezes as mães, ou responsáveis, questionam o motivo do tempo de a adolescente contar sobre 

o abuso ou demonstram dúvidas e silenciamento, o que gera o apagamento da violência e do 

sofrimento das meninas.  

Nos casos que pude acompanhar, estes comportamentos eram vividos pelas meninas 

como sentimento de rejeição na relação com suas mães, influenciando no sentimento de tristeza 

e comportamento de isolamento, bem como os cortes superficiais nos braços. Santos e 

Dell’Aglio (2008), apontam para uma discussão sobre as reações e interações parentais frente 

ao abuso sexual. Uma das questões discutidas é a mãe acreditar na criança ou adolescente numa 
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posição materna protetora ou silenciadora, no sentido de minimizar os efeitos emocionais da 

violência sexual. Os fatores associados estão: re-vivência de abuso sexual na infância, 

experiência de violência sexual na família de origem, o desejo de ter uma família e manter os 

laços (SANTOS; DELL’AGLIO, 2008, p. 604).  

A partir deste olhar, realço a importância do trabalho dos profissionais de saúde, em 

especial não especialistas no tema, que possam, nas suas experiências de atendimento com 

adolescentes e histórico de violência autoinfligida, observar e estar atentos ao sofrimento 

emocional expressos pelos adolescentes e automutilações.  

Realizar uma intervenção na perspectiva de gênero e conhecer os fatores que permeiam 

a violência doméstica e violência autoinfligida, pode ser uma indicação para detectar nos 

atendimentos com adolescentes a violência doméstica e tecer um trabalho na lógica do cuidado, 

na atenção sensível nas relações que interagem na vida dos adolescentes. Nesse fazer cotidiano 

de uma escuta em rede, podemos pensar e voltar nossa sensibilidade às mulheres, mães das 

adolescentes, seguindo o caminho de marcar com essas mulheres os afetos que estão presentes 

na relação com as filhas. Tecer esse cuidado, tem como intenção não culpabilizar as mães, mas 

localizar com elas a potencialidades dos afetos e aumentar a capacidade de apoio.  

 Na análise dos dados é possível associar às vítimas de abuso sexual e tentativas de 

estupro com predomínio do sexo feminino. Ao escutar as mães das meninas vítimas de abuso, 

observa-se o medo e a culpa das mães em dizerem sobre suas lembranças e vivências de 

violência sexual na infância e na relação marital.  

Bahia et al. (2017) apontam os principais fatores associados ao comportamento suicida 

na infância e adolescência, indicando a violência como um dos fatores microssociais. Entre os 

jovens pesam os abusos físicos, sexuais e problemas com orientação sexual. A pesquisadora 

acrescenta o que passa na minha experiência, a solidão, os rompimentos familiares, brigas e 

agressões com os pais, são expressões que interagem na manifestação do comportamento 

autodestrutivo, como a automutilação.  

Quanto à lesão corporal dolosa – violência doméstica nas capitais e Distrito Federal, 

em números absolutos registraram-se em 2019, 69.202% de aumento quando comparado ao ano 

de 2018. A taxa indicou 161,3% e variação de 4,1%. A violência doméstica é um marcador 

relacionado à violência autoinfligida. Adolescentes que acompanhei puderam contar sobre sua 

experiência de sofrimento na relação de ruptura familiar e vivências de violência doméstica. 

Retomo a discussão dos atendimentos das mães de adolescentes que vivenciam abusos 

físicos, psicológicos e sexual. São elas que, na maioria dos casos, acompanham seus filhos e 

filhas para os atendimentos ou buscam atendimento na Unidade Básica de Saúde. Nos 
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atendimentos com os adolescentes que vivenciavam o comportamento de automutilação, 

comumente, surgiam histórias da violência conjugal. As mães das adolescentes, vivenciavam 

violência física e psicológica.  

O Anuário (2020) ainda aponta para o aumento de 43% do feminicídio em 2019 com 

1.326 mortes de mulheres. A violência doméstica é presente no cotidiano dos trabalhadores de 

saúde. No Brasil o assédio e importunação sexual aparece com taxa de 3,2%, indicando 

aumento em 2019. No estado do Rio de Janeiro foi observado o crescimento de registros de 

6,6%.  

A importunação sexual é uma dimensão da violência sexual e definida como ato 

libidinoso com o objetivo de satisfazer a sua própria lascívia. Tipificada no código penal e inclui 

divulgação de cenas de estupro e crimes sexuais contra vulnerável, (Lei 13.718/2018). O 

Anuário (2020) incorporou o assédio e importunação sexual nos dados, o que me parece um 

avanço na contribuição e divulgação da violência sexual.  

A exposição destes dados faz um importante aporte para o reconhecimento da 

violência sexual como um crime e a possibilidade acentuar os estudos para saúde pública. Meu 

trabalho, tanto no NASF quanto no ambulatório, se baseia numa concepção de construção de 

diálogo com outros equipamentos de saúde, jurídico, educação e da assistência social, por se 

tratar de adolescentes vivenciando vulnerabilidade social, tanto pela experiência de violência 

quanto pelo sofrimento psíquico.  

A intersetorialidade é orientadora do trabalho e da relação com equipes 

multiprofissionais, vinculadas aos equipamentos do Sistema Único de Assistência Social, como 

CREAS – Centro de Referência Especial de Assistência Social, Vara de Família, DEAM – 

Delegacia de Atendimento à Mulher, instituições de acolhimento e Conselhos Tutelares, que 

constituem a rede de proteção social à criança e ao adolescente.  

Incluem-se nesta articulação a RAPS – Rede de Atenção Psicossocial – materializada 

nos serviços de saúde, a Atenção Básica (ESF) e (UBS), a Atenção de Urgência e Emergência, 

o CAPS infanto-juvenil (CAPSi). A RAPS organiza-se com outros componentes (BRASIL, 

2014). Exponho aqui que os casos de violência autoinfligida – associados à violência familiar 

e sexual – seguem um fluxo de acompanhamento e participação de outros atores para pensar 

intervenções e cuidado com os adolescentes e familiares.  

Hooks (2018b) em seu texto sobre o fim da violência, trabalha com o termo da 

violência patriarcal e considera que a violência doméstica pode abarcar somente a violência 

masculina. Segundo Hooks (2018b), a violência patriarcal em casa é baseada na crença de que 

é tolerável que um indivíduo mais poderoso controle os outros por meio de força imperiosa. A 
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ela interessa compreender que o termo violência doméstica pode ser entendido como uma 

violência menos ameaçadora e brutal, por se tratar do campo do lar e privado, do que a violência 

que acontece fora do espaço doméstico.  

O texto convoca-nos a refletir que a violência doméstica pode ser relacionada somente 

com a violência entre adultos, como algo diferente da violência contra crianças, e afirma que a 

violência contra a mulher afeta as crianças quando são expostas e tentam proteger suas mães ao 

serem atacadas por seus companheiros ou maridos.  

Estabeleço esse diálogo com Hooks (2018b), por estar engajado na minha experiência 

e no que passa nos atendimentos com as famílias, crianças e adolescentes atendidas no SUS, 

bem como no que se propõe este trabalho. A experiência, como nos lembra Bondía (2002), é 

que nos acontece, o que nos passa, o que nos toca. Diferente de trazer informações sobre o que 

acontece nos serviços de saúde sobre casos de violência doméstica e/ou autoinfligida, estou 

saindo de um ponto de informar para narrar o que me toca em cada experiência vivida como 

trabalhadora do SUS, interagindo e escutando crianças e jovens em situação de vulnerabilidade 

e sofrimento causados pelo impacto de violências, inclusive, a violência institucional.  

 A literatura mostra que o comportamento suicida, tentativas de suicídio e suicídio tem 

nos seus fatores de risco a violência nas suas diversas faces, um dos determinantes para o ato 

de matar a si mesmo. Weber, Gianolla e Sotero (2020) identificaram o determinante do suicídio 

à ordem econômica e às desigualdades sociais persistentes, bem como os efeitos do 

colonialismo e da violência estrutural na determinação do suicídio. Os estudiosos verificaram 

o suicídio como um fenômeno social e a necessidade de considerar o histórico colonial – 

exploração, discriminação e patriarcado com contexto de padrão político – neoliberalismo, que 

acentua e legitima o processo de exclusão.  

Na análise dos dados, chamam atenção os estados de Santa Catarina e Rio Grande do 

Sul com as maiores taxas de suicídio em 2019, 13,5% e 10,7%. Os dados confirmam os 

resultados de Bahia et al. (2019) ao analisar as taxas de tentativas de suicídio por meio das 

notificações dos serviços de saúde. As maiores taxas de tentativas de suicídio de adolescentes 

apontam para o estado de Santa Catarina. 

O serviço de saúde o qual componho, está sediado dentro de um ambulatório infantil 

e uma Unidade de Pronto Atendimento pediátrica. Os casos de violências também chegam 

através do serviço de emergência. Ao oferecer apoio à equipe de saúde da unidade, recebemos 

adolescentes com idade entre 13 e 14 anos, com histórico de tentativas de suicídio e vivência 

de violência física e psicológica na relação familiar. Ao discutir o caso com a equipe, podemos 
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observar o retorno destes casos à unidade após alguns meses, com sintomas de convulsão e 

sugestão associada à violência autoinfligida.  

Bahia et al. (2019) ressalta que 19% de casos atendidos em serviços de emergência 

reaparecem no mesmo serviço seis meses depois. Ela aponta que as limitações de trabalho, 

políticas e institucionais, são problemas que podem interferir na elucidação e prevenção dos 

casos. Nesta perspectiva, importa pensar a formação em saúde dos profissionais, seus limites e 

possibilidades de atuação frente aos desafios que se colocam, como por exemplo, os impactos 

do modelo político e econômico no sistema de atendimento à saúde. 

A violência sexual tratada na variável estupro de vulnerável lidera com o número de 

70,5%. Os adolescentes de 14 a 17 anos, correspondem a 17%. Os dados dialogam com estudos 

e literatura que se ocupam em investigar a violência sexual contra adolescentes. A literatura 

ressalta que majoritariamente, são os adolescentes as vítimas dos abusos sexuais, com primazia 

do sexo feminino.  

Oliveira et al. (2020) destacam a desigualdade nos papéis de gênero que envolvem a 

violência sexual contra meninas e adolescentes. No processo de acompanhar adolescentes que 

apresentavam a passagem ao ato de se cortar, percebi que suas falas eram acompanhadas de um 

embaraço e dificuldades no laço familiar. As meninas que passaram pela experiência do abuso 

sexual viviam em um ambiente familiar pouco apoiador, por vezes os atos de automutilações 

ou ingestão medicamentosa eram descobertas no primeiro contato de atendimento, sem que os 

pais ou cuidadores soubessem. 

Em relação ao estupro e estupro de vulnerável por idade, sexo feminino e masculino, 

o Anuário mostra que o gênero feminino se sobrepõe ao gênero masculino. Nos meninos os 

casos estão condensados na infância. As meninas vítimas de violência sexual apresentam 

recorrência durante a adolescência. Pude observar na minha experiência, que as situações de 

violência sexual eram marcadas pelo gênero feminino, meninas de 10 a 14 anos de idade. O que 

mais me chamava atenção na expressão das adolescentes era um comportamento de isolar as 

emoções, constrangimento, encolhimento físico, desconfiança.  

Dizer sobre seus sentimentos à respeito da experiência de sofrimento ligada à violência 

sexual era encoberto pelo afeto da vergonha, dando lugar às expressões de compulsão alimentar, 

recusa à alimentar-se. Estes comportamentos se apresentam como uma das dimensões da 

violência autoinfligida, vista no conceito de autolesão não suicida.  

Estudos sobre a gravidade das automutilações sugerem que as autolesões tiveram 

função principal de regulação emocional, no sentido de alívio de sensações de vazios ou 

indiferença, nos casos leves a moderados e para cessar sentimentos ou sensações penosas. Os 
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resultados deste estudo apontam para as vulnerabilidades intrapessoais, sociais e dificuldades 

de regulação emocional (FONSECA et al., 2018, p. 254). 

No que diz respeito ao estupro e estupro de vulnerável, por relação entre vítima e autor, 

foi observado na análise dos dados que 84,1% dos casos o autor da agressão é conhecido da 

vítima. Os dados corroboram com minha experiência. Ao entrar em contato com os prontuários 

e fichas de notificação, verifiquei que os autores da agressão são os pais, avôs, tios, padrastos 

e vizinhos. Os autores possuem uma relação de confiança com as vítimas, meninos e meninas.  

Na escuta com as meninas vítimas do abuso sexual, identifiquei falas de desamparo e 

abandono relacionadas ao autor da agressão, pai ou avô. O rompimento da confiança, na 

transmissão familiar, demonstra manifestações de afetos confusos diante da violência ser 

causada por pessoas que deveriam proporcionar proteção e segurança.  

As confusões dos afetos podem transformar em sentimentos de vergonha e culpa. 

Concentro-me em apontar esses afetos, pois podem influenciar o comportamento de 

automutilação. Solidão, desamparo, rupturas familiares e amorosas, são identificadas na 

literatura como experiências emocionais que se não cuidadas ou pouco apoiadas podem resultar 

em comportamentos externalizantes.  

Jucá e Vorcaro (2016) refletem sobre a adolescência e os atos a partir de um 

pensamento clínico e do campo social. As pesquisadoras seguem as trilhas do conceito de 

adolescência pelo saber da psicanálise, e compreendem a adolescência por meio de uma 

operação que definições importantes irão se processar (JUCÁ E VORCARO, 2016).  

Os adolescentes, através dos seus atos, denunciam algo que não vai bem em sua relação 

com os outros. Os estudos encontram-se com a minha experiência nos serviços de saúde que 

também é um fazer clínico. Ao entender que meu trabalho com os adolescentes me leva a 

observar que algo em comum emerge desta experiência: os adolescentes que expressam em 

ação o seu sofrimento, representam o que não é possível acomodar em palavras. 

Para os autores é importante estarmos atentos ao que está sendo denunciado no campo 

social no qual os adolescentes estão inseridos. A partir da posição que a adolescência designa 

algo do seu tempo, uma reflexão é construída neste estudo, que se entrelaça com a minha 

pergunta e minha proposição que, as violências de gênero e sexual estão associadas ao 

funcionamento dos adolescentes em revelar através dos atos, as violências vividas no grupo 

familiar, nas desigualdades sociais.  

Ao observar as repetições de atos dos adolescentes num determinado tempo e uma 

geração, é que sou movida a entender os motivos que levavam os adolescentes a atuação 

frequente do ato. É na minha prática clínica, construída na escuta e nos movimentos com outros 
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profissionais, no SUS, que pude dar voz a esta experiência e descobrir um saber que possa 

sustentar as tensões que surgem no campo dos adolescentes. Ao embaraço dado na não 

narrativa, aparecem em respostas como ações e comportamentos que provocam na 

autoagressão.  

É importante sublinhar que a violência sexual contra adolescentes é atravessada por 

gênero, raça e classe. Os dados do Anuário mostram as vítimas de estupro e estupro de 

vulnerável por raça/cor branca aparecem com maior número (54,9%) em relação a raça/cor 

negra (44,6%). O Ministério da Saúde (2018) em sua cartilha sobre óbitos por suicídio entre 

adolescentes e jovens negros no período de 2016 a 2018, aponta que raça/cor atua como 

determinantes de como as pessoas vivenciam as tensões da vida.  

Ao analisar os dados, pude me atentar que para lançar um olhar sensível, seria 

importante um caminhar pela perspectiva de gênero, raça e classe. Percebi que raça/cor é um 

eixo na violência de gênero, sexual e autoinfligida, por se tratar de opressões como racismo e 

sexismo.  

Baére e Zanello (2018) nos lembram que, no critério de apresentação de dados pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), utiliza-se a distinção entre pretos e 

pardos na divulgação dos seus censos demográficos. Os autores sinalizam que o movimento 

negro afirma ser mais representativo a junção desses dois grupos em um, o de negros. 

Consideram que o fato de a cor parda estar regularmente relacionada a uma ausência de 

identidade racial. Quem se autorrefere dessa cor ainda se encontra indefinido sobre sua 

classificação racial e, supostamente pode estar vinculada ao ideal da branquitude (BAILEY; 

TELLES5, 2006 apud BAÉRE; ZANELLO, 2018).  

  As meninas e meninos que acompanhei na Atenção Primária e no Serviço 

Especializado compõem um grupo de adolescentes negras e negros, oriundos de famílias de 

baixa renda, moradoras de favelas e periferias do Rio de Janeiro, com acesso à educação e 

saúde. Minhas experiências encontram eco nos estudos de Njaine (2006), onde observa-se o 

perfil dos adolescentes vítimas de violências, de pouca escolaridade, ser negro e viver nas 

periferias de grandes cidades, além de pertencer à população mais empobrecida.  

O preconceito racial pode ser um determinante para violência autoinfligida entre 

adolescentes. Acompanhei crianças e adolescentes vítimas de violência sexual e violência de 

gênero que narravam suas experiências no ambiente escolar com colegas. A expressões de 

                                                 
5 BAILEY, R. S.; TELLES, E. E. Multiracial versus collective black categories. Ethnicities, v. 6, p. 74-101, 

2006. 
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violência como o bullying, injúrias, ofensas dirigidas ao corpo feminino, interferindo na 

distorção da autoimagem e autoestima das adolescentes. O preconceito racial também aparece 

nestas expressões quando as adolescentes e jovens se mostravam preocupadas e tensas com a 

autoimagem.  

Chamo atenção para esta discussão, no sentido de ser irreal, não articular as 

experiências de violências e opressões no cotidiano dos adolescentes ao sofrimento associados 

ao racismo, a manifestações emocionais como provocar cortes no próprio corpo. Essas reflexões 

encontram-se com minhas inquietações de um trabalho e esforço de não psicologizar o 

sofrimento psíquico e emocional, causado pelas violências no corpo social. Como nos diz 

Zanello (2014) as práticas no campo da saúde mental não podem ser pensadas de forma 

unicamente biologizante. Constituem uma posição política que considera as relações de gênero, 

raça e classe, delineadas na influência das formas de sofrimento. 

Lima (2017) e Fanon (2008) me ajudaram a entender a construção do conceito de raça 

e como o sofrimento psíquico e emocional se materializa na vida das jovens negras e 

adolescentes negros. Para Lima (2017) a noção de raça e as materializações dos seus efeitos são 

fundamentais para a compreensão do que se designou chamar de modernidade.  

A pesquisadora diz-nos que a formulação conceitual e operacionalização de raça que 

aprovou o que chamamos de modernidade, por todo processo de colonização e neocolonização. 

A pensadora elucida que a invenção de raças e, por consequência, a raça negra como inferior, 

lançou a população negra no espaço de não pertencimento, não reconhecimento, exclusão e 

embrutecimento (LIMA, 2017).  

As ponderações ganham força nas análises de Fanon (2008). Para o psiquiatra a 

compreensão do ser do negro se entrelaça na relação do sujeito negro diante do branco. Nessa 

relação construída através da colonização, o homem negro viu suas referências serem abolidas, 

diante de uma civilização que não reconheciam seus costumes.  

A raça negra inventada pelos europeus engendrou através de esquemas corporais e 

subjetivos, apontado por opressões, ausências e violências. Os esquemas corporais são 

assinalados pelas experiências de incertezas, onde “[...] no mundo branco, o homem encontra 

dificuldades na elaboração de seu esquema corporal. O conhecimento do corpo é unicamente 

uma atividade de negação” (FANON, 2008, p. 104).  

Diante desta leitura, noto ausência de um espaço de discussão nas análises dos dados 

apresentados pelo Anuário (2020), organizado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública 

(FBSP), quando aponta para o perfil racial das vítimas de estupro e estupro de vulnerável. 

Entendo ser um importante avanço a visibilidade dos dados e um desafio para diversos setores 
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os enfrentamentos das questões raciais. No entanto, me parece urgente pensar e refletir a 

questão racial apontada nos dados.  

Também, o Anuário (2020) preocupou-se com a questão da desigualdade racial e os 

crimes de racismo, tornando visível os dados sobre os crimes de desigualdade racial e contra as 

mulheres na pandemia. A oportunidade de analisar os dados anima para os limites que se 

anunciam nesta pesquisa, como avançar os estudos sobre a violência estrutural e as 

desigualdades sociais que afetam as trabalhadoras no SUS na lógica de cuidado diante de jovens 

que vivenciam sofrimento.  

Para o dia de ocorrência do estupro de vulnerável, segunda e terça-feira, é destacado 

pelos dados com maior taxa (16%). Com frequência os casos de abuso sexual, são notificados 

ao Conselho Tutelar e no SINAN – Sistema de Informação de Agravos e Notificação – apontam 

que a violência ocorria durante a semana, quando meninos e meninas, permaneciam sob os 

cuidados do autor da agressão confirmando os dados com o local de ocorrência ser maior na 

residência. Na minha experiência foi possível detectar que o abuso sexual ocorria quando as 

mães estavam no momento do trabalho.  

Quanto aos dados sobre o feminicídio, apresentam importantes análise para este 

estudo. Observei que a violência de gênero feminino tem repercussão direta nos afetos e 

comportamentos das adolescentes quando estas são testemunhas de violência física e 

psicológica. Essas violências são preditores para o comportamento de automutilação.  

A análise dos dados aponta crescimento nas taxas de feminicídio e homicídio doloso 

(apenas vítimas do sexo feminino). O homicídio de vítimas do sexo feminino sobrepôs-se ao 

feminicídio em 2015. O feminicídio exibiu aumento progressivo nos anos de 2015 a 2019.   

Schafer et al. (2018) nos dizem que a exposição a experiências abusivas e violências 

podem levar crianças e adolescentes ao sentimento de desespero e desesperança, sentimentos 

que já foram identificados pela literatura como relação para o comportamento suicida. Zanello 

(2014), ao pesquisar a saúde mental sob o viés das relações de gênero, afirma que gênero pode 

e deve ser pensado como causa para o sofrimento psíquico.  

No que corresponde às vítimas de feminicídio por raça/cor, as mulheres de raça/cor 

negra condizem a 66,6% contra 31,1% de mulheres raça/cor branca. Como dito na variável 

estupro e estupro de vulnerável raça/cor, as famílias acompanhadas nos serviços de saúde são 

cuidadas por mulheres negras, pobres e responsáveis por suas subsistências. Nos serviços de 

saúde que atuei, acompanhei dois adolescentes que perderam sua mãe e irmã, vítimas de 

feminicídio.  
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Nesses acompanhamentos, foi possível realizar intervenções nos efeitos emocionais 

causados pela experiência de violência vivida na relação familiar. Perturbações do sono, 

autoestima fragilizada e medo. A OMS (2013), destaca que os sobreviventes do feminicídio, 

filhos do casal, sofrem impactos profundos e duradouros pela extrema violência. Comumente, 

adolescentes que são expostos aos diversos tipos de violência estão mais propícios a 

desenvolverem problemas nas relações sociais e efeitos, como ansiedade, depressão, tentativas 

de suicido, comportamento agressivo (ALVES; CADETE, 2019). 

Quanto aos feminicídios – por tipo de local de crime – a residência é o principal local 

do crime, correspondendo a 58,9% em 2019. No campo dos registros de feminicídio, por relação 

entre vítima e autor do crime, os autores das agressões companheiros ou ex-companheiros das 

vítimas aparecem com número expressivo de 89,9%. A apresentação destes dados revela a 

importância de colocar em destaque a violência intrafamiliar e a violência patriarcal e refletir 

sobre estratégias de prevenção, e endossar o avanço das políticas públicas quanto à violência 

de gênero contra mulheres, crianças e adolescentes.  

A apresentação destes dados evoca a dimensão e magnitude da violência estrutural que 

se funda com a dominação masculina, patriarcal e sexista. Os estudos relacionados à violência 

autoinfligida mostram nas variáveis o predomínio do sexo feminino. Se os dados apontam que 

a violência sexual se concentra na adolescência, com primazia do sexo feminino, e a violência 

autoprovocada também se expressa com maior efeito nas meninas, cabe seguir uma construção 

de políticas públicas, prevenção da violência e promoção da saúde, alicerçadas em políticas 

feministas e com mira na justiça social.  

Hooks (2018c) alerta-nos para uma importante teorização que entenda que o problema 

da opressão e exploração contra mulheres não é um problema apenas dos homens e exige 

reconhecer o papel que as mulheres tinham na manutenção e perpetuação do sexismo.  

É com esta leitura que tomo a posição de pensar melhor as categorias sociais das 

violências associadas à violência autoinfligida entre adolescentes. Os estudos me colocaram a 

compor minhas experiências no SUS, tecendo histórias com a literatura e os dados apresentados 

pelo Anuário.  

A ausência do indicador de renda de domicílio no Anuário (2020), não permitiu 

aprofundar os fatores socioeconômicos e iniquidades que podem influenciar e aumentar as 

violências. Essa é uma análise que pode ser pensada nos estudos do doutorado em continuidade 

ao trabalho com esta temática.  
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Os estudos apresentam a relevância de se investir e interferir nas políticas sociais e de 

saúde. Na formação dos profissionais de saúde, de suas possibilidades e limites de atuação. A 

violência autoinfligida por 

 adolescentes se coloca como um tema que nos chama atenção e que nos lança para 

olhar o campo social que são fundantes da violência de gênero, violência sexual e violência 

doméstica.  

A literatura nestes estudos sinaliza para as ausências que precisam avançar, como 

investimento e aumento dos serviços especializados em saúde mental infanto-juvenil, 

fortalecimento da APS e do NASF. É preconizado o atendimento multidisciplinar ao 

adolescente e sua família, com intuito de evitar as repetições (BAHIA et al., 2019). Ações 

educativas realizadas na APS em articulação com a educação sobre os temas que permeiam o 

tempo da adolescência.  

A oferta de apoio e atendimento aos familiares dos adolescentes que experienciam a 

violência autoinfligida, pode favorecer o enfrentamento necessário para o adolescente 

atravessar suas angústias no ambiente apoiador e se conectar com a vida. É imperativo a 

elaboração e incremento de políticas de promoção da saúde voltadas para juventude, investidas 

da potência de agir e inventiva dos adolescentes.  

Mediante os dados apresentados, espero produzir reflexão e inspirar profissionais e 

especialistas a pensarem sobre o tema de forma a avançarem nas lacunas e fortalecerem o que 

já foi produzido.  

A intenção é subsidiar mais estudos e iluminar questões, entre as quais estão o 

treinamento e capacitação em práticas de intervenção e proteção, de maneira que aumente a 

capacidade dos profissionais da saúde e da escola de cuidarem precocemente dos casos de 

extrema vulnerabilidade em que se encontram os adolescentes. Assim como no manejo nas 

situações de violência sexual, racismo, bullying e transtornos depressivos, que estão fortemente 

associados à lesão autoprovocada e tentativas de suicídio na adolescência, como nos aponta o 

quadro teórico.  

Espera-se que os resultados trazidos nesta dissertação possam ser divulgados em 

seminários, reuniões científicas em escolas e serviços de saúde, além de publicações científicas 

de forma a disseminar informações e conscientização sobre o tema, chamando atenção para a 

necessidade de prevenção deste grave problema que produz muito sofrimento a milhares de 

adolescentes no país. Conhecer essa temática delicada é fundamental para que o profissional 

esteja mais seguro nas intervenções com o adolescente e agir de maneira oportuna nas situações 

de crise.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A proposição que orientou este trabalho, amparou-se na minha experiência como 

trabalhadora do SUS. A trilha dessa experiência se articulou aos dados secundários do Anuário 

(2020) e literatura selecionada para compor esta pesquisa. Alguns estudos feministas foram 

pontes para contribuição de dar conta das minhas inquietações e responder às perguntas que se 

formavam no contexto social em que trabalhadores, pesquisadores e a população atendida 

encontravam-se.  

O projeto original tinha como norte e objetivos entrevistar trabalhadores da saúde, 

mulheres, que atenderam e acompanharam jovens com histórico de automutilação. Eu tinha 

curiosidade e vontade de saber como os marcadores sociais da diferença atravessavam os 

adolescentes que expressavam o comportamento de automutilação, bem como escutar as 

narrativas das profissionais ao viverem a experiência de escutar meninas que se automutilavam. 

Com o tempo pandêmico, foram necessárias outras entradas para seguir a pesquisa, que 

manteve o objeto primário.  

A violência autoinfligida e automutilação como ato entre adolescentes e jovens 

aparece no campo dos serviços de saúde como uma nova temática. Diante das manifestações 

dos adolescentes de provocar cortes em partes do corpo, me perguntava o que mobilizava tal 

comportamento e o significado de uma geração expressar suas angústias, afetos e sofrimentos 

com escarificação. Qual era a designação destes atos?  

O que me chamava atenção eram as adolescentes em seus sistemas familiares, 

marcados pelas violências e ausências de um ambiente apoiador e sensível. Foi nas discussões 

em orientação e nas leituras, que faço a escolha de verificar se a violência estrutural pode estar 

relacionada com a violência autoinfligida nas expressões de automutilação entre adolescentes. 

Foi possível identificar que a violência doméstica e sexual figura nos atos e sintomas 

externalizantes entre os adolescentes.  

O caminho percorrido da pesquisa me convocou a retomar uma posição do cuidado e 

sensibilidade que este tema exige, no sentido de revelar e dar um lugar de importância ao 

sofrimento humano, sem perder de vista os atravessamentos de um contexto em que estou 

inserida enquanto pesquisadora e trabalhadora do SUS.  

Diante da associação da violência estrutural e da violência autoinfligida, foi possível 

pensar o ato de autolesão e o suicídio para além de diagnósticos de transtornos mentais e da 

posição biologizante frente ao sofrimento psíquico. Os estudos feministas na pespectiva de 
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gênero e raça, possibilitaram a abrangência dos efeitos da violência de gênero (patriarcal) no 

coletivo.  

A análise dos dados do Anuário (2020) tornou o referencial teórico plausível e afirmou 

minha experiência nos serviços de saúde atendendo e acompanhando adolescentes. Ao eleger 

o Anuário (2020) como base de dados secundários para mapear as violências, entendo como 

uma importante contribuição do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) de dar 

visibilidade à diversidade de violências.  

As variáveis nomeadas para esta pesquisa nos apontam o crescimento da violência 

doméstica e sexual, acrescidos da violência contra o gênero feminino. A partir deste dado, 

parece-me dar conta da proposição principal da pesquisa. O pano de fundo da violência 

estrutural pode estar associado à violência autoinfligida, bem como à violência doméstica e 

sexual, que encontra eco nas minhas experiências no cotidiano de um trabalho que, ao 

acompanhar adolescentes do sexo feminino como as principais vítimas da violência sexual. 

O referencial teórico e desenho de estudo possibilitou o mapeamento das categorias 

analíticas, raça e gênero, nas variáveis violência doméstica (intrafamiliar) e sexual, somente no 

sexo feminino. Diante da literatura relacionada evidenciou-se os marcadores sociais, como 

gênero e raça, na violência sexual.  

Minha experiência revelou gênero feminino e aspectos socioeconômicos como 

importante categoria social. A literatura que privilegia a associação da violência estrutural, 

suicídio e colonialismo. Localiza como condições favoráveis a participação democrática e 

políticas públicas inclusivas e de longo prazo. E na vulnerabilidade social, disparidades sociais, 

pobreza e exclusão (WEBER; GIANOLLA, SOTERO, 2020).  

A literatura concentrada na violência doméstica, intrafamiliar e sexual, aponta como 

repercussões emocionais e comportamentais dos adolescentes a manifestação da autoagressão 

e tentativas de suicídio, permitindo pensar no aprofundamento de estudos e fortalecimento do 

que já foi produzido para elaboração e implementação de políticas de prevenção da violência e 

promoção do cuidado em saúde mental direcionados a adolescentes e jovens.   

A condensação dos resultados conectados a minha experiência e aos conceitos 

estruturantes, permitiram a visualização dos casos de violência sexual nas categorias gênero 

feminino e raça/cor negra que figuram na vitimização da violência. A persistência dos dados de 

violência sexual centralizado nas jovens, reforçam a importância de se abordar essa temática a 

partir da determinação social como relação causal da violência estrutural.  
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Associar a violência estrutural à violência autoinfligida identificou que o modelo 

político neoliberal, as desigualdades de poder e socioeconômica são determinantes para a 

violência autoinfligida nas dimensões da automutilação e suicídio.  

No regime político com acumulação de capital e ausência de políticas sociais torna-se 

impossível acabar com a opressões e exploração vivenciadas pelas adolescentes e jovens 

negras. Produzir saúde a partir do conceito ampliado é entender que as relações desiguais de 

gênero, racial e socioeconômica determinam acesso à saúde, lazer e renda (COSTA; PASSOS; 

GOMES, 2017).  

Os estudos selecionados proporcionaram um diálogo com os fundamentos dos 

feminismos articulados aos conceitos de violência estrutural e violência autoinfligida. Como 

percebemos ao longo deste trabalho, a automutilação por adolescentes e jovens pode estar 

relacionada à violência estrutural operada na carga política, social e econômica.  

Os determinates para automutilação interagem com a vivência de violência 

intrafamiliar e abuso sexual. Na literatura pode ser visto a violência estrutural e patriarcal como 

raiz destas violências. A maneira como as adolescentes elaboram essa experiência de violência 

de forma individual aparecem como atos de corte no corpo, agressividade, perturbações do 

sono, recusa à alimentar-se. Esses sintomas identificados na literatura como internalizantes e 

externalizantes estão associados à exposição da violência comunitária como efeito na saúde 

emocional de adolescentes.  

De acordo com os objetivos específicos que esta pesquisa se propôs a buscar nas 

políticas de promoção e vigilância à saúde, pôde identificar políticas destinadas à prevenção do 

suicídio e de um sistema de informação de notificação de violência autoprovocada, para 

estabelecer estratégias de cuidados de acordo com o perfil epidemiológico de determinadas 

localidades no país.  
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