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Resumo 

 

As violências interpessoais e autoprovocadas têm se tornado cada vez mais crescentes na 

adolescência, período da vida marcado por inúmeras mudanças sociais, físicas e psíquicas, em 

que é exigido do indivíduo maior adaptabilidade e preparo para a vida adulta. Considerando o 

Brasil um país com altos índices de violência, somado ao entendimento da infância e da 

adolescência como fases bastante marcadas pelas vivências violentas, objetivou-se, com essa 

pesquisa, identificar e analisar a violência autoprovocada na adolescência, sua associação à 

violência interpessoal na infância, descrevendo os fatores relacionados a esses fenômenos e 

seus desvelamentos psicossociais, por meio de uma revisão integrativa de literatura. Objetivou-

se, também, contextualizar as notificações de violência no município de Goiânia por meio da 

apresentação de dados públicos (coletados e interpretados pelo Núcleo de Prevenção das 

Violências e Promoção da Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde) bem como revisar as 

Políticas Públicas de enfrentamento à violência interpessoal e autoprovocada, nessas faixas 

etárias. Os resultados da revisão integrativa apontam uma relação entre as violências físicas, 

sexuais, psicológicas, bullying, vulnerabilidades psicossociais e os comportamentos suicidas. 

A análise dos dados públicos aponta o aumento da notificação de violência contra a criança e o 

adolescente e, de forma crescente, os casos de violência autoprovocada ao longo dos anos. Por 

meio da revisão de Políticas Públicas federais, estaduais e municipais, observa-se que apesar 

dos avanços e da contínua luta de muitos atores, há uma veemente necessidade de políticas mais 

específicas no combate às violências e, de forma singular, as autoprovocadas. Enfatiza-se a 

violência enquanto um fenômeno social e fruto de influências culturais, históricas, econômicas, 

demográficas, subjetivas e de condições de saúde.  

 

Palavras-chaves: adolescência; suicídio; automutilação; violência. 
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Abstract 

 

Interpersonal and self-inflicted violence has become more increasnig in adolescence, a period 

marked by social, physical and psychological changes in wich is required greater adaptability 

and preparation for adulthood. Considering Brazil as a country with high rates of violence, 

together with the understanding of childhood and adolescence as phases marked by violent 

experiences, the objective of this research is to identify and analyze self-inflicted violence in 

adolescence, its association with interpersonal violence in childhood, describing the factors 

related to these events and their psychosocial discoveries, through an integrative literature 

review. The objective is also to contextualize the notifications of violence in the city of Goiânia 

through the submission of public data (collected and interpreted by the “Center of Violence 

Prevention and Health Promotion”, of the Municipal Health Department) as well as reviewing 

the Public Policies to confront interpersonal and self-inflicted violence in these age groups. The 

results point to relations between physical, sexual, psychological violence, bullying, 

psychosocial vulnerabilities, and suicidal behavior. The analysis of public data points to an 

increase of the violence notification against children and adolescents and, increasingly, cases 

of self-harm over the years. Through the review of federal, state and municipal Public Policies, 

it is observed that despite the advances and the continuous struggle of many public figures, 

there is a strong necessity for more specific policies to combat violence and, in a unique way, 

self-inflicted ones. It is emphasized violence as a social phenomenon and the result of cultural, 

historical, economic, demographic, subjective and health conditions. 

 Keywords: adolescence; suicide; self-mutilation; violence. 
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Introdução 

 

A partir dos fenômenos psicossociais, se compreendem as violências existentes na 

humanidade nos mais diversos contextos mundiais, em tempos remotos e presentes que 

apontam para as vulnerabilidades sociais, condições de saúde da população, e como forma de 

expressar o desenvolvimento humano e social em evidência (Lewandowski, Stahnke, Munhoz, 

Hohendorff & Salvador-Silva, 2021; Brasil, 2017). A vulnerabilidade social compõe, na 

sociedade contemporânea, uma não separação entre condições econômico-sociais e as 

violências. Portanto, torna-se a aproximação única e cotidiana, marcando a vida de todos os 

indivíduos nas mais diferentes esferas setoriais dessa sociedade (Anda, Butchart & Brown, 

2010). Assim, ao afirmar a infância e a adolescência como uma construção coletiva e real, parte 

integrante do processo de desenvolvimento humano, insere-se tais conceitos de violência e 

vulnerabilidade na condição humana (Pereira & Williams, 2015). 

Nesse sentido, vulnerabilizar-se pode ser também resistir à serialização ou 

homogeneização dos modos de vida. As populações das florestas, das águas e dos 

campos, por exemplo, frequentemente são consideradas vulneráveis. Primeiro, na 

dimensão macroeconômica e social, pela associação entre condições de vida no 

campo, pobreza e vulnerabilidade. Segundo, na dimensão psicossocial e cultural, 

na medida em que apresentam modos de vida, arranjos familiares, concepções de 

saúde e trabalho, formas de sociabilidade e práticas de saúde diversa dos modelos 

instituídos e padronizados socialmente. As múltiplas formas de viver e trabalhar 

são analisadas como vulneráveis por não reproduzir as normativas sociais 

encontradas em contextos urbanizados. As práticas de saúde consideradas 

informais, uma vez que não é produto dos saberes-poderes biomédicos, podem ser 

ignoradas quando não rechaçadas no cotidiano do cuidado desenvolvido pelas 

equipes (Dimenstein & Cirilo Netto, p. 9, 2020). 

 

Desta forma, segundo os autores citados, condicionar as violências às vulnerabilidades 

sociais no contexto da infância e adolescência, interpela o processo de produção em questão, 

desvela a sociedade capitalista, expõe as minorias demográficas assim como o modelo lógico 

de poder econômico, realçando as desigualdades sociais.  

Por muito tempo, relevantes movimentos sociais, em diversas áreas do conhecimento e 

da ciência, privilegiam o estudo de questões políticas, econômicas, sociais e culturais que 

produzem ou disseminam os ciclos da violência, violação dos direitos fundamentais, 

seguridade, saúde e bem-estar, em nível individual e coletivo, especialmente nas regiões mais 

empobrecidas e vulneráveis (Brasil, 2017).  

Há muito já se fala sobre as consequências da violência e como elas atingem os seres 

humanos em formação, contribuindo para anos potenciais de vida perdidos e demandando 
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respostas urgentes dos diversificados sistemas, atingindo todas as faixas etárias e camadas 

sociais (Minayo, 2005).  

No entanto, a partir das demandas da Organização Mundial da Saúde - OMS, percebe-

se a violência contra crianças e adolescentes como forte pauta nos anos 80, aprimorando-se os 

estudos em diferentes regiões do mundo, com destaque aos países com menores índices de 

desenvolvimento humano, passando as causas de mortes por violência ser notificadas, 

culminando na criação e promulgação do Estatuto da Criança e Adolescente - ECA, Lei nº 

8.069, de 13 de julho de 1990, no Brasil (Martins, 2008; OMS, 2014).  

Desta forma, somente no final dos anos de 1990, já sob a égide da proteção 

integral instituída pelo ECA, o Ministério da Saúde, por meio de pressão do movimento 

feminista e de entidades nacionais e internacionais ligadas à garantia dos direitos 

humanos, implementou-se políticas públicas sobre a temática, normatizando ações de 

prevenção e tratamento dos agravos (Lima, 2018). 

Assim sendo, acredita-se que as configurações sociais e econômicas do ambiente 

influenciam diretamente os comportamentos, as exigências sociais, a participação cultural, as 

expectativas de futuro, experiências familiares e vivências violentas na adolescência, sendo 

possível afirmar que há uma diversidade de experiências na adolescência, de acordo com as 

condições sociais, econômicas e culturais existentes (Oliveira, 2006). Isto é, há múltiplas 

vivências da adolescência a depender do ambiente e da etapa do desenvolvimento humano e 

social em que esse adolescente se encontra.  

A violência autodirigida refere-se às lesões autoprovocadas, que incorporam os 

comportamentos de automutilação e as tentativas de suicídio. No primeiro caso, a pessoa se 

lesiona intencionalmente, e no segundo caso, o indivíduo apresenta pensamentos suicidas e 

tenta ceifar a própria vida (OMS, 2002; Dahlberg & Krug, 2006). Já a violência interpessoal se 

divide em familiar ou com parceiro íntimo (aquelas em que vítima e agressor pertencem à 

mesma família ou mantém laços conjugais) e violência na comunidade, que ocorre entre 

indivíduos sem relação pessoal, geralmente desconhecidos (OMS, 2002; Dahlberg & Krug, 

2006).  Segundo os autores, são exemplos de violência interpessoal o abuso sexual, maus tratos, 

agressão física, negligência e violência psicológica. Ou seja, são todos os tipos de violência em 

que há uma vítima e um agressor, com ou sem proximidade ou ligação familiar; mas que por si 

só, trazem inúmeras consequências. Por fim, ainda segundo os autores, há um terceiro tipo de 

violência: a coletiva; que se subdivide em social, política e econômica (crimes praticados por 

grupos organizados, como terroristas; guerras e conflitos de ordem política, com atos violentos; 
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e ataques de ordem econômica – negando acesso à serviços essenciais ou, por exemplo criando 

fragmentações econômicas), respectivamente (OMS, 2002; Dahlberg e Krug, 2006). 

Segundo Bezerra (2004), verifica-se o aumento das desigualdades sociais e a relação 

causal e direta com a violência interpessoal e social. Contudo, mesmo nesse profundo ambiente 

de abismo social, no Brasil, surgem modelos de leis com o objetivo de resguardar a segurança 

social das crianças e adolescentes. Nota-se um avanço nas políticas intersetoriais com os 

seguintes atores-instituições: rede de atenção à saúde, rede de assistência social, rede de 

educação, rede de segurança pública e os conselhos (Brasil, 2016).  No município de Goiânia 

do Estado de Goiás, as redes de proteção de crianças e adolescentes articulam-se no Núcleo de 

Prevenção das Violências e Promoção da Saúde vinculada à Secretaria Municipal de Vigilância 

em Saúde, onde as fichas de notificações  de violência são acompanhadas, a fim de produzirem 

indicadores da violência, na perspectiva de direcionar medidas de controle e efetivas ações de 

prevenção e atendimento, possibilitando que crianças e adolescentes completem seu processo 

de desenvolvimento de forma digna, segura e saudável.  

A motivação pessoal para a realização desse trabalho surgiu após a pesquisadora se 

confrontar com o sofrimento psíquico de adolescentes, enquanto monitora da Rede Estadual de 

Educação no município de Anápolis, para alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental. Em 

meio a cicatrizes e relatos, passou a indagar internamente sobre a origem desse sofrimento que 

se expressava na pele e na busca pela morte, em tão pouca idade. Já percebendo alguns aspectos 

relacionados ao sofrimento cotidiano dos adolescentes, no mestrado, surgiu a oportunidade de 

direcionar esse questionamento para o âmbito científico e acadêmico.  

Por conseguinte, perante uma realidade de grande exclusão social, a pandemia do 

Covid-19 promoveu o afastamento do campo de pesquisa “escola” e permitiu a aproximação 

com pesquisadoras que relatam a realidade das violências (Núcleo de Prevenção das Violências 

e Promoção da Saúde). Com base em seus relatos, percebeu-se então, a possível relação entre 

as notificações de violências autoprovocadas e o histórico de violência interpessoal anterior, 

em adolescentes notificados. Essa relação aponta para a necessidade de uma retomada histórico-

conceitual da infância e adolescência, na perspectiva de compreender os indicadores de 

violências e as relações entre as violências interpessoais e autoprovocadas. Buscou-se 

considerar os aspectos psicossociais do contexto brasileiro bem como a importância de um 

levantamento das atuais políticas públicas nacionais e regionais de prevenção às violências na 

infância e adolescência.  
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Devido ao crescente número de casos de suicídio e automutilação na adolescência, dada 

à seriedade e repercussão desses fenômenos na sociedade, a presente pesquisa possui relevância 

tanto para maior investigação do tema, bem como em fornecer subsídios para futuras políticas 

públicas de prevenção e tratamento dos casos. Os dados levantados e discutidos podem 

colaborar com futuras pesquisas acadêmicas e arguições acerca do fenômeno, além de sua 

contribuição social. 

O presente estudo apresenta o seguinte percurso: o primeiro capítulo teve por objetivo 

um enquadramento teórico e conceitual da temática de pesquisa, feita através de um 

levantamento bibliográfico não sistemático da literatura e por isso, dispõe de caráter 

exploratório. O capítulo pretende trazer elementos essenciais para a compreensão conceitual e 

teórica da adolescência, do suicídio e automutilação e das violências; apresentando variadas 

discussões de campos de estudos e perspectivas teóricas que contribuem para a compreensão 

desses fenômenos. A abordagem teórica em que esse estudo parte, incorpora um aspecto 

comum às demais abordagens, que é a dimensão social dos fenômenos humanos. Nesse sentido, 

com a conceituação teórica e retomada conceitual e histórica levantada, pretende-se tratar de 

forma menos reducionista possível este objeto de estudo, tão complexo e multifatorial. Com 

esse capítulo objetiva-se também, facilitar a compreensão do leitor acerca das análises e 

discussões feitas nos capítulos posteriores, em relação ao fenômeno estudado.  

O segundo capítulo trata de uma revisão integrativa da literatura, cuja busca se baseia a 

partir de um rigor metodológico proposto por esse estilo de revisão. A partir de critérios de 

inclusão (artigos publicados entre os anos de 2015 a 2020, em português e inglês nas bases de 

dado Scielo e BVS – Lilacs) e exclusão (trabalhos de acesso restrito ou incompletos; estudos 

com amostras de outras faixas etárias e grupos; livros de resumos , artigos da área médica e 

estudos que não atendessem ao objetivo da pesquisa),  foram sintetizados e analisados 15 artigos 

cujo objetivo foi o de apresentar uma síntese das produções científicas a respeito da relação 

entre o suicídio e a automutilação na adolescência e as violências interpressoais. 

O capítulo três tem como finalidade, primeiramente, ilustrar de que forma o cenário 

goiano tem se apresentado epidemiológicamente, nos últimos anos, a partir de dados públicos 

e de livre acesso, colhidos pelo Núcleo de Prevenção das Violências e Promoção da Saúde 

(NPVPS) da Secretaria Municipal da Saúde de Goiânia (SMS). Por fim, revisar as atuais 

políticas públicas de prevenção à violência contra crianças e adolescentes, no que tange às ações 

dos governos federal, estadual de Goiás e municipal de Goiânia, com o objetivo de investigar 
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o que tem sido feito atualmente pelos órgãos públicos nessa luta pela promoção à saúde de 

crianças e adolescentes e prevenção à violência.  

Os resultados e as discussões provocadas ao longo dessa pesquisa foram interpretados 

à luz da teoria em Psicologia e Saúde e do Desenvolvimento Humano, que compreende os 

fenômenos sociais e de saúde a partir de uma ótica de ordem multifatorial, devendo ser 

analisados sob o prisma social, biológico e psicológico e permitindo um entendimento menos 

reducionista da complexidade humana.  
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Capítulo 1- Enquadramento teórico e conceitual 

 

Embora a morte seja encarada como um evento indesejável para a maioria das pessoas, 

para outras, pode ser percebida como uma alternativa de alívio para suas angústias, através dos 

comportamentos autodestrutivos. Segundo Moreira e Bastos (2015) as manifestações de 

comportamento suicida na adolescência se mostram elevadas aos 15 anos. A Organização 

Mundial de Saúde (2004) compreende a adolescência entre o período de 10 a 19 anos de idade, 

que se divide em adolescentes menores (de 10 a 14 anos) e adolescentes maiores (de 15 a 19 

anos).  

A partir dos dados mais recentes da Organização Mundial de Saúde (2019) o suicídio é 

a segunda principal causa de morte em pessoas com idades entre 15 e 29 anos, em ambos os 

sexos. As mortes por suicídio nessa faixa etária, ultrapassam as mortes causadas pela violência 

interpessoal; tendo havido um aumento de 6% dos casos de suicídio entre os anos 2010 e 2016 

nas Américas Central, do Sul e Norte. Segundo a OMS (2019) cerca de 90% dos adolescentes 

que morreram por suicídio eram de países de média e baixa renda; o que aponta uma associação 

entre os determinantes socioeconômicos e a saúde mental. De acordo com Cigogna, Hillesheim 

e Hallal (2019), ocorrem, anualmente, cerca de 800.000 mortes por suicídio no mundo, 

representando uma morte a cada quarenta segundos, segundo publicação da OMS (2014). 

O Ministério da Saúde (Brasil, 2009) vem há algum tempo alertando sobre as 

consequências da violência para a saúde de crianças e adolescentes, por conta do aumento das 

estatísticas de mortalidade por violência. Segundo Faria (2015) a Secretaria de Atenção à Saúde 

e a Secretaria de Vigilância em Saúde, apontam que dentre as consequências da violência na 

adolescência estão os problemas emocionais, sociais, psicológicos, cognitivos, e o abuso de 

álcool e outras substâncias. Segundo a autora, os danos seguem para a vida adulta afetando a 

saúde física e mental das vítimas de violência (Faria, 2015). 

De acordo com Faria (2015) a violência provoca, além dos resultados naturais da 

conduta danosa, o “desenvolvimento de problemas de saúde mental e social, causando 

psicopatologias e baixo desempenho na escola, alterações de memória, comportamento 

agressivo, violento e até tentativas de suicídio” (p. 36). Nesse sentido, considerando os 

comportamentos autodestrutivos (automutilação e suicídio) como uma das consequências da 

violência, nota-se o quão destrutivo é a repercussão desse fenômeno na vivência humana. 

Segundo Cardoso et al. (2018) “ao cometer, (in)conscientemente, a automutilação, autolesão, 

uso abusivo de substâncias psicoativas; ao praticar ou ser vítima de violência, bullying, 
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cyberbullying; o adolescente pode buscar a morte em meio às suas tentativas de viver e lidar 

com a vida” (p. 512). Assim, perante o que foi dito, o que se percebe em muitos sujeitos que se 

suicidam é um intenso sofrimento padecido na tentativa de adaptar-se e ajustar-se ao modo de 

vida vigente – atravessado de contextos violentos e limitantes –  onde a morte, por fim, ocupa 

o lugar de refúgio para o alívio da sua dor.  

O suicídio pode ser categorizado como um fenômeno complexo, que, além de afetar o 

indivíduo que o comete, também gera impacto coletivo no meio social no qual este se insere. 

Embora possam ser apontadas diversas causas que atuam como fatores de risco para este 

comportamento nocivo, é necessário frisar que elas ocorrem por meio de convergências entre 

si, em um emaranhado de fatores genéticos, psicológicos, sociais e culturais, com experiências 

de traumas e perdas (Cicogna, Hillesheim & Hallal, 2019). 

Fernandes et al. (2020) preleciona que, para que o comportamento seja considerado 

suicida é necessário, portanto, que existam: a) pensamentos que endossem a vontade de 

autoextermínio; b) planejamento sobre uma forma específica de retirar a própria vida; c) e 

tentativas e comportamentos com a finalidade de eliminar a própria vida. Embora o suicídio 

seja o êxito das tentativas de autoextermínio, é estimado que tais tentativas, sem sucesso, 

superam o número de suicídios em pelo menos dez vezes, se tornando um dos principais fatores 

de risco para a concretização do mesmo. 

Benincasa e Rezende (2006) definem fatores de risco como elementos com grande 

possibilidade de estimular ou se associar ao desencadeamento de um evento indesejado, não, 

necessariamente, se limitando à causa do mesmo. Dentre os fatores de risco que podem vir a 

influenciar o comportamento suicida entre adolescentes, se encontram: brigas ou problemas 

paternos; não ser escutado; se sentir invadido; solidão; traição de amigos e namorados; 

sentimentos de desproteção; e questões financeiras (Benincasa & Rezende (2006). 

As tentativas e comportamentos que visam o autoextermínio podem ser definidos 

também como lesões autoprovocadas (OMS, 2002). Estas lesões são caracterizadas como uma 

violência que o indivíduo inflige a si mesmo, e pode vir a ser classificada como um 

comportamento suicida, ou autoagressão. O comportamento suicida é definido como aquele em 

que o sujeito causa lesão em si mesmo, independentemente do nível de intenção ou do 

verdadeiro motivo do ato (Bahia, Avanci, Pinto & Minayo, 2020). 

A pesquisa realizada por Fernandes et al. (2020), acerca da taxa de mortalidade por 

suicídio entre adolescentes brasileiros, nos anos de 1997 a 2016, demonstrou que houve um 

aumento considerável, em especial no que tange a adolescentes do sexo masculino, nas faixas 
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etárias de 10 a 14 e 15 a 19 anos. Bahia et al. (2020) pontuam que as tentativas de suicídio 

ocupam um lugar importante no estudo das lesões autoprovocadas cometidas por adolescentes, 

pois se configuram como um prenúncio relevante da morte autoinfligida. Dessa forma, dada a 

relevância da temática no contexto brasileiro, acredita-se ser fundamental a retomada de 

conceitos e definições acerca das questões enunciadas acima; para melhor compreensão e 

apropriação do objeto de estudo. 

 

1.1 Psicologia e as principais teorias sobre violência contra crianças e adolescentes 

Pressupor que a Psicologia trate o tema violência, como único e restrito a essa área de 

conhecimento, é não considerar a ampla interface entre indivíduo e sociedade. Por isso, dentro 

da própria Psicologia e os seus processos sociais ou psicossociais, se divergem em aproximação 

ou afastamento desse campo de estudo (Dimenstein & Cirilo Neto, 2017). Portanto, partiu-se 

de teorias ou modelos teóricos diferentes e complementares, no caso do desenvolvimento 

humano e saúde, em que um processo implica na construção do outro. E por ora, discutiu-se a 

abordagem psicossocial como implicação do fenômeno instituído, novamente não com o 

objetivo de esgotar as teorias ou temáticas. E sim, como forma de compreender o objeto 

violência durante o processo da adolescência.  

1.1.1 Adolescência: construção social e percurso histórico 

Para a Psicologia do desenvolvimento humano, no mundo ocidental, a adolescência só 

foi definida como estágio da vida a partir do século XX e, refere-se ao período cujo 

desenvolvimento físico é marcado pela puberdade, simultaneamente às mudanças psicossociais 

que concernem questões de identidade, personalidade, escolhas de vida, o papel social e fatores 

de proteção e risco, os quais promovem desenvolvimento humano saudável a depender das 

condições que se inserem (Papalia & Feldman, 2013).  

É importante ressaltar que a adolescência, enquanto fase do desenvolvimento humano, 

é um fenômeno socialmente e historicamente construído e, diferente da puberdade, não é 

definida apenas de acordo com os marcadores biológicos, mas refere-se, sobretudo, a um 

processo psicossocial do desenvolvimento (Braga, 2011). Nesse sentido, o período da 

adolescência pode se iniciar anteriormente à puberdade, bem como se estender após a 

maturação biológica esperada nessa fase. Assim, a adolescência já não é mais compreendida 

somente como um período de preparação para a vida adulta, mas sim como uma fase que possui 

sentido em si mesma (Schoen-Ferreira, Aznar-Farias & Silvares, 2010).  
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Em concordância com os autores e com base em uma perspectiva crítica da psicologia, 

Bock (2004) afirma que a adolescência deve ser vista como uma construção social e não como 

uma circunstância natural do desenvolvimento. Essa construção social repercute na 

subjetividade e no indivíduo que é construído e interpretado pela modernidade; ou seja, apesar 

de associado a mudanças corporais, existem muitas outras características presentes nesse 

fenômeno social, evidenciando que não se deve naturalizar o período da adolescência (Bock, 

2004).  

Etimologicamente, a palavra adolescência, do latim adolescere, significa crescer. Foi 

utilizada pela primeira vez na língua inglesa, em 1430, para fazer referência a homens e 

mulheres de 14 a 21 anos e 12 a 21 anos respectivamente (Melvin & Wolkmar, 1993). Segundo 

Schoen-Ferreira, Aznar-Farias e Silvares (2010) foi Stanley Hall (1925), um psicólogo e 

educador dedicado ao estudo do desenvolvimento infantil com base na teoria da evolução, que 

legitimou a adolescência como uma etapa da vida que requer atenção e estudo, descrevendo 

esse período como uma época de estresse e emotividade exacerbados. 

Ao considerar a construção histórica e social desse fenômeno, destaca-se que na Idade 

Média, quando ainda não se falava em adolescência, o trabalho estava ligado à produção 

artesanal e ao comércio; não havendo distinção entre vida pessoal e a do trabalho e entre os 

ambientes familiar e profissional. Ariés (1981) afirma que, nessa época, os primeiros anos de 

vida estavam relacionados especificamente com a ideia de dependência e, assim que a criança 

se desapegava da mãe superando suas necessidades mais básicas, já era colocada no mundo 

como qualquer adulto participante das atividades sociais e comunitárias. Nesse cenário, à 

medida que as crianças atingiam determinada autonomia motora e eram inseridas na dinâmica 

de trabalho, a realidade de exploração a que eram sujeitadas, foi sendo, com o tempo, 

naturalizada; realidade esta, que foi evidenciada nas pinturas medievais em que as crianças 

eram representadas como pequenos adultos, sem traços infantilizados ou pueris (Áries, 1981).  

Com a chegada da era industrial, em um período de ascensão capitalista, crianças e 

adolescentes eram empregados como parte da força de trabalho nas fábricas, sob condições 

precárias, como mão de obra barata e bastante vantajosa (Áries, 1981). Já no decorrer do século 

XIX, o avanço da industrialização, a reorganização dos trabalhadores e do trabalho e a 

redefinição de papeis ocupados pelas mulheres e crianças na ordem social, foram mudanças 

que, segundo o autor, refletiram profundamente nas relações familiares e na própria organização 

da sociedade. Para Grossman (2010) foi nesse período que a adolescência passou a ser vista 
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como uma fase crítica da vida e como um momento potencialmente instável para o indivíduo e 

para a sociedade. 

Nesse recorte histórico, a adolescência se tornou um importante objeto de estudo para 

educadores e médicos, ocupando, também, um espaço de notoriedade ao ser representada por 

grandes manifestações culturais, sobretudo, como um momento de turbulência e de humores 

polarizados; como no conhecido caso do movimento literário Sturm und Drang (tempestade e 

ímpeto) (Grossman, 2010) e também da obra “Os sofrimentos do jovem Werther” de Goethe 

(1774), um clássico desse período, em que o protagonista é marcado por sentimentos 

melancólicos e intensos que desembocam em um desfecho suicida. 

Grossman (2010), a partir de seu estudo historiográfico sobre a adolescência, identificou 

a obra “Adolescência: sua psicologia e relação com fisiologia, antropologia, sociologia, sexo, 

crime, religião e educação”, escrita por G. Stanley Hall no ano de 1904, como o primeiro livro 

que abordou a referida etapa da vida. Nele, o autor aborda o desenvolvimento humano através 

de estágios que, segundo sua perspectiva, seguem um padrão universal, imutável, independente 

do ambiente e do meio social e são determinados apenas pelos fatores hereditários e biológicos 

(Grossman, 2010). Essa perspectiva representa uma compreensão biologicista e reducionista da 

adolescência que, segundo Schoen-Ferreira, Aznar-Farias e Silvares (2010), compõe um 

conjunto de outras publicações deste mesmo período, em que os jovens são rotulados como 

instáveis, vagabundos, negligentes e são vistos pela ótica da excitabilidade e da impulsividade. 

Stanley Hall, além de caracterizar a adolescência como uma fase marcada por mudanças 

biológicas, também a compreendia como uma zona de contestação e turbulência nas famílias; 

no entanto, inúmeros historiadores, antropólogos e psicólogos defendem que não há uma 

universalidade do modo de manifestação desse período.  

Ainda nesse período, paralelamente à construção desses saberes sobre a adolescência, 

foram sendo criadas diversas instituições de amparo e vigilância como escolas secundárias, 

internatos, instituições correcionais e jurídicas ligadas aos ideários iluministas da época 

(Grossman, 2010), bem como, foi se constituindo concomitantemente o novo modelo burguês 

de família nuclear, que se centralizava na criação dos filhos e cujas características são o 

patriarcado, a monogamia, a heterossexualidade e a subordinação dos filhos e esposa ao 

pai/marido.  

A chegada da modernidade foi determinante para a consolidação da adolescência como 

fase do desenvolvimento humano, pois houve uma necessidade de especialização dos 

conhecimentos técnico-científicos para a produção do trabalho (Minayo, 2004), necessidade 
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esta, decorrente do acelerado aumento de exigências e do preparo do jovem para inserção no 

mercado de trabalho. Assim, em vista de um objetivo formativo e profissionalizante, foi 

necessária a formalização da educação que se deu, principalmente, através da criação das 

escolas, o que resultou em uma nova realidade em que passa a haver, objetivamente, uma 

separação das formas de vida adulta e infantil. A modernidade, apesar de ter ascendido o 

desenvolvimento social, científico, econômico e financeiro do mundo, e, a partir dessas 

mudanças, ter apresentado elementos que pudessem, de certa forma, indicar o fim da infância 

e o início da vida adulta, não construiu uma definição social que, de fato, marcasse o intervalo 

entre esses dois momentos – que posteriormente viria a ser a adolescência (Oliveira, 2017). 

Alguns estudos apontam que a consolidação da adolescência como fase da vida veio 

logo após a Segunda Guerra Mundial, por volta de 1945, e foi ao longo do século XX que foi 

consolidada como uma etapa dotada de características próprias, com um estatuto legal e 

reconhecimento social, à medida que pesquisadores a compreendiam como um fenômeno 

(Grossman, 2010). Por volta de 1960 foi inaugurado um estilo de mobilização e contestação 

social entre a população jovem que, apoiada no fracasso da civilização difundida pelas gerações 

anteriores, criaram um movimento de contracultura radical (Grossman, 2010). No Brasil esse 

movimento ganhou força e repercutiu inclusive na vida artística, tomando a frente de 

movimentos políticos, até mesmo durante a ditadura. Nesse cenário, segundo a autora, a luta e 

a resistência foram um dos marcos da juventude do século XX.      

Por fim, chega-se ao século XXI, à contemporaneidade, período de avanço tecnológico 

e de desenfreada busca por bens de consumo, tempo em que nada tem sido suficiente para suprir 

as necessidades e prazeres da atual geração e que “tem como marcas a dissolução de certezas e 

um estado de desamparo coletivo, que implicam uma experiência complexa e plural de 

adolescer” (Grossman, 2010, p. 50).  

Somente na contemporaneidade, à medida em que se ampliaram os conhecimentos sobre 

essa fase da vida, é que se passou a discutir sobre os marcadores legais e etários da adolescência. 

Inserido nesse contexto, o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº 8.069, de 13 de julho 

de 1990, expressa em seu artigo 2º que o período da adolescência compreende dos 12 aos 18 

anos, sendo essas as idades resguardadas por lei e em vigor no Brasil. Outra classificação é 

dada pelo Estatuto da Juventude (Lei nº 12.852, de 5 de agosto de 2013), ao afirmar que nessa 

etapa da vida as faixas etárias se segmentam nos seguintes grupos: adolescentes-jovens (15 a 

17 anos); jovens-jovens (18-24 anos) e jovens-adultos (25-29 anos).  
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Apesar dos marcadores etários estabelecidos pelo ECA, a contemporaneidade estendeu 

naturalmente a duração da adolescência, bem como os aspectos intrínsecos à experiência juvenil 

(Abramo & Branco, 2005), isto é, apesar de não se saber exatamente até quando a adolescência 

vai, sabe-se que ela tem avançado concomitantemente à vivência que caracteriza essa fase 

(residir com os pais, depender financeiramente dos mesmos, não adesão ao matrimônio). Uma 

das explicações para esse fenômeno é de que, cada vez mais, tem havido uma maior exigência 

de estudos e de qualificação para o ingresso do jovem no mercado de trabalho, ocupações que 

tomam consideravelmente sua vida cotidiana, implicando na necessidade de mais tempo para 

cumprir as tarefas da adolescência, o que faz com que esse período seja prolongado (Schoen-

Ferreira, Aznar-Farias & Silvares, 2010). 

Segundo Oliveira (2017) e Souza e McCarthy (2010) nos países ocidentais, a oficialização 

das escolhas amorosas, a conquista de autonomia financeira ou assumir determinados projetos 

de vida podem ser indicadores do fim dessa fase da vida, contudo, esse período tem se 

delongado tendo em vista o tempo gasto, devido às determinadas condições sociais, para que 

tais conquistas se consolidem na vida dos indivíduos. Esses aspectos podem ser denominados 

como desenvolvimento psicossocial da adolescência (Erikson,1998) que independem dos 

marcadores etários, mas se relacionam ao contexto de vida do indivíduo e suas interações; bem 

como do desenvolvimento psicológico e do contexto social em que ele se insere. Mais uma vez, 

percebe-se como a vivência da adolescência se expressa por meio de experiências diversas; uma 

vez que o contexto de vida possui se relaciona com as questões econômicas, sociais e culturais, 

que se diferenciam de um indivíduo para outro. 

Oliveira (2017), baseada em Erikson (1998), compreende o desenvolvimento 

psicológico na adolescência em três contextos: a) reconstrução da autoimagem e senso de 

identidade (a aceitação da nova imagem e do novo corpo faz parte dos processos psicológicos 

da adolescência, bem como a reconstrução da autoimagem corporal é fundamental para a 

construção da identidade do indivíduo em suas dimensões sociais e culturais, inclusive àquelas 

próprias da esfera sexual); b) mudança de significação da relação com os pais (diz respeito a 

fragmentação relacional entre genitores e adolescente, que pode gerar conflitos geracionais e 

embates intrafamiliares); c) novo significado da relação com o grupo de pares (que diz respeito 

ao círculo de convivência do adolescente, que assume um papel diferente do que assumia na 

infância, baseado nos processos identificatórios e considerando o papel exercido pela 

coletividade na criação de vínculos afetivos, na ampliação de sentimentos e no descobrimento 

da sexualidade). 
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Um marco atual da modernidade que integra intensamente o cotidiano de boa parte dos 

adolescentes, é a internet e seus dispositivos. Segundo Silva e Silva (2017), o uso desregrado e 

exagerado de internet tem consequências psicossociais e cognitivas profundas, principalmente 

nos adolescentes – público que atualmente se caracteriza por ser o grupo etário com maior 

número de usuários de tecnologias. Segundo os autores, o grupo com idades entre 11 e 17 anos 

são os mais engajados na rede e, dentre as consequências do uso desmoderado da internet na 

adolescência, encontra-se o afastamento do convívio familiar, confusão entre mundo real e 

virtual, distorção da realidade, distanciamento afetivo das relações, comportamentos 

antissociais, tendência à agressividade, distúrbio do sono, depressão, ansiedade, transtornos de 

atenção e aprendizagem e transtornos obsessivos (Silva & Silva, 2017). Os autores fazem uma 

importante reflexão sobre como o uso das redes sociais muitas vezes preenche uma lacuna 

deixada pelo isolamento social e provoca a falsa sensação de felicidade e aprovação coletiva 

enquanto, em contrapartida, a realidade fora das redes pode ser bastante diferente, contradição 

que tem impactos bastante negativos na autoestima, na sociabilidade e na afetividade dos 

adolescentes (Silva & Silva, 2017). 

Outro aspecto que se integra a dinâmica da adolescência, são as relações familiares. 

Atualmente, as novas configurações familiares têm se tornado cada vez mais comuns e vêm 

dividindo o espaço com família nuclear, modelo ainda hegemônico. As uniões homoafetivas, o 

divórcio, a criação solo de um dos genitores e outras composições familiares impactam a 

dinâmica de formação dos adolescentes (Salles, 2005). Para além disso, a diminuição do tempo 

de convivência entre pais e filhos, consequência – por vezes – do uso exagerado das tecnologias 

e do tempo exigido pelo mercado nas dinâmicas de trabalho dos genitores, interferem na 

adolescência e seus desdobramentos (Salles, 2005). 

Considerando a saúde como parte integrante do desenvolvimento humano, na adolescência, 

assim como nas demais fases da vida, não trata apenas de observar a ausência de doenças, mas, 

de forma muito mais abrangente se relaciona também à qualidade de vida alcançada pela 

satisfação pessoal, à manutenção de comportamentos que promovem o desenvolvimento, às 

competências sociais e, especialmente, diz respeito às condições ambientais e psicológicas do 

indivíduo, considerando, também, o momento histórico em ele vive (Senna & Dessen, 2015). 

Em síntese, segundo Jenkins (2007), os indicadores de saúde na adolescência estão 

vinculados à higiene, alimentação, prática de exercícios, rotina de sono, condições e hábitos de 

estudo, acesso a saúde, controle e prevenção de doenças. Senna e Dessen (2015), ressaltam que 

os anos finais da adolescência são os mais críticos em relação à saúde, pois muitas vezes o 
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adolescente adota comportamentos de risco e se coloca em situações de vulnerabilidade. Para 

os autores, a saúde sexual também tem ocupado lugar de destaque nas políticas públicas de 

promoção à saúde dos adolescentes, uma vez que a puberdade e a vida sexual dos jovens têm 

se iniciado cada vez mais precocemente, além das altas taxas de gravidez na adolescência e do 

aumento de casos de infecção pelo vírus HIV (Senna & Dessen, 2015). 

 Surgem, então, pontos importantes de análise sobre a problemática da saúde na 

adolescência, sendo o primeiro, levantado por essas mesmas autoras: de que a escola tem um 

papel fundamental no monitoramento, vigilância, prevenção de comportamentos de risco e 

promoção à saúde e o segundo, trazido por Oliveira (2006), que coloca no debate sobre uma 

adolescência saudável, a reflexão sobre as condições sociais e materiais a que os sujeitos estão 

inseridos desde à infância.  

As variáveis sociais geram graves problemas uma vez que acarretam consequências 

sérias para o desenvolvimento dos adolescentes. As análises se estendem, também, à outras 

situações de vulnerabilidade que muitos adolescentes se deparam, sendo: a gravidez indesejada, 

condução de veículos sem habilitação, dentre outras situações que, por vezes, são 

experienciadas ou agravadas pelo consumo e abuso de álcool e outras substâncias (Senna & 

Dessen, 2015).  Pontua-se que esses comportamentos de risco que se configuram como 

consequências e vulnerabilidades na adolescência  são causados muitas vezes, por condições 

de vida já vulneráveis na história desses indivíduos. Ao se depararem com situações de 

vulnerabilidade, muitos adolescentes são rotulados e culpabilizados pela situação de vida, sendo 

recorrentemente acusados de irresponsabilidade e descompromisso.  

Aberastury e Knobel (1992) afirmam que por trás da “adolescência difícil” há uma 

sociedade muitas vezes hostil e incompreensiva com os adolescentes. Os autores indagam se 

uma parcela do sofrimento e das contradições da adolescência não poderiam ser minimamente 

evitadas ou suavizadas, caso houvessem mudanças estruturais em determinados aspectos da 

sociedade. O comportamento do adolescente é, muitas vezes, uma representação do 

comportamento do adulto perante a sociedade e, considerando o aumento da violência 

Aberastury e Knobel (1992) entendem que: 

A sociedade em que vivemos, com seu quadro de violência e destruição, não 

oferece garantias suficientes de sobrevivência e cria uma nova dificuldade para o 

desprendimento, O adolescente, cujo destino é a busca de ideais e de figuras ideais 

para identificar-se, depara-se com a violência e o poder e também os usa. (pág. 

19). 
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Dessa forma, compreende-se que o aumento dos diversos tipos de violência na 

adolescência representa um aumento da violência na sociedade como um todo, porque refletem 

uma sociedade também adoecida e violenta em todos os seus contextos. Por isso, simplificar e 

reduzir questões da adolescência a características psicobiológicas, desconsiderando as relações 

parentais e do âmbito social, bem como as características econômicas e históricas, é admitir um 

olhar equivocado e reducionista (Aberastury & Knobel, 1992).  

 

1.2 Contextualização da violência contra adolescentes 

 

Lidar com adolescentes em situações de crise requer entendimento, em específico das 

diversas violências que advêm tanto dos meios sociais quanto das relações interpessoais. O fato 

de novas formas de violências surgirem com os seus atores, ou sujeitos e as relações desiguais 

entre eles, acirra o sentimento de pertencimento (Brasil, 2001). Para a violência descrita como 

parte da vivência das crianças e adolescentes, o Ministério da Saúde define: “Quaisquer atos ou 

omissões dos pais, parentes, responsáveis, instituições, e, em última instância, da sociedade em 

geral, que desembocam em danos físico, emocional, sexual e moral” (Brasil, 2001). 

 

1.2.1 Violência e vivências violentas na adolescência 

 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (2002), a violência se refere à ação 

intencional de empregar força física ou poder, através de ameaça ou ataque contra outra pessoa, 

grupo ou contra si mesmo, com grande probabilidade de ocasionar mortes, lesões ou danos 

psíquicos.  A violência sempre fez parte da experiência humana e se divide em três categorias: 

a violência interpessoal, a autodirigida, e a violência coletiva (OMS, 2002). 

Adiante, Minayo (1994) define a violência como pertencente a fenômenos 

biopsicossociais e oriunda da vida em sociedade. Assim, para se entender a violência, antes é 

necessário estudar a história e os diferentes contextos sociais. 

Violência consiste em ações humanas de indivíduos, grupos, classes, nações que 

ocasionam a morte de outros seres humanos ou que afetam sua integridade física, 

moral, mental ou espiritual (Minayo & Souza, 1998, p.514). 
 

 Pensando na construção do conceito de violência no Brasil, décadas atrás a violência 

era compreendida em três esferas: a violência estrutural, derivada do sistema social e causadora 

das desigualdades e discriminações; a violência revolucionária, praticada por uma coletividade 
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discriminada que buscava transformações; e a delinquência, que se trata do ato de delinquir as 

leis e seus regulamentos (Minayo, 1990).  

 Com o decorrer dos anos, o entendimento acerca da violência foi ampliado no Brasil e, 

por volta da década de 90, com a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente – já 

mencionado anteriormente - o público infanto-juvenil passou a receber maior atenção das 

autoridades (Braga, 2011), no entanto, é importante pontuar que, apesar desse reconhecimento 

no Brasil datar a década de 90, o abuso infantil, por exemplo, é um tipo de violência contra a 

criança praticado desde as civilizações antigas. Mesmo que a questão tenha ganhado destaque 

na mídia, entre profissionais de profissionais de saúde e à comunidade em 1962 com a obra 

“Batteredchildsyndrome” de Kempe, no Brasil, esse público só passou a ser tratado como 

sujeitos de direitos cerca de 30 anos depois com a criação do ECA (OMS, 2002, Braga, 2011). 

O Artigo 5, do ECA, sanciona que: 

Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, 

discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da 

lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais (ECA, 

1990, art. 5). 

 

Ruzany e Meirelles (2009) pontuam que, desde a publicação do ECA, em 1990, as 

crianças e os adolescentes deveriam ser considerados cidadãos com direitos próprios e dignos 

de respeito e proteção. Infelizmente, seus direitos ainda não são reconhecidos por boa parte da 

população brasileira e, em uma análise objetiva, é possível afirmar que tanto o Estado quanto a 

sociedade não possuem a capacidade de cuidar e proteger de forma apropriada este grupo etário, 

especialmente aqueles que são vítimas de uma situação vulnerável (Ruzany & Meirelles, 2009). 

Krug e Dahlberg (2002) salientam que, embora a violência sempre esteve presente e 

interligada à condição humana, isso não significa, necessariamente, que a sociedade deve 

aceitá-la como um fator inevitável. Pelo contrário, os autores pontuam que, assim como a 

violência se fez presente desde o início da humanidade, da mesma forma houveram tentativas 

de preveni-la, como sistemas religiosos, legais, comunitários e filosóficos, que, embora não 

fossem totalmente eficazes, contribuíram para a construção de uma sociedade menos violenta.  

Paviani (2016) disserta sobre as diversas formas que a violência pode assumir: a 

violência provocada e a gratuita, a real e a simbólica, a sistemática e a não sistemática, a objetiva 

e a subjetiva, a legitimada e a ilegitimada e a permanente e transitória. Entretanto, como o 

próprio autor reconhece, estas classificações são problemáticas, pois servem apenas a um 

propósito didático de se fazer compreender melhor tal fenômeno, sendo que, na realidade 
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objetiva, a violência assume outras formas, tais como a guerra, a revolução, o terrorismo, o 

genocídio, o assassinato, o crime organizado, a violência urbana, a violência contra a criança e 

adolescente, contra a mulher, o assédio sexual, vandalismo, dentre outras. 

 Tendo como foco a criança e o adolescente, a OMS (1999) estabelece como violência a 

esse público os abusos sexuais, físicos e emocionais e, também, a negligência ou qualquer 

forma de exploração que ocasione em prejuízos reais ou potenciais para a saúde, 

desenvolvimento, sobrevivência ou dignidade da criança no contexto de uma relação de 

confiança, responsabilidade ou poder. 

 Sobre isso, a OMS (2002) compreende o abuso físico infantil como a ação do cuidador 

que causa ou tem potencial para causar danos físicos à criança e ao adolescente, enquanto o 

abuso emocional se refere ao fracasso do cuidador em fornecer um adequado suporte ambiental 

e emocional ao adolescente e à criança através de tratamentos hostis, discriminatórios, 

ameaçadores, difamatórios e de rejeição, afetando a saúde psicológica e o desenvolvimento 

infantil.  

Adiante, o abuso sexual é definido como toda forma de relação e gratificação 

sexual entre um adulto e uma criança ou adolescente. Ao passo que a negligência se refere à 

falha de pelo menos um dos pais, ou responsáveis, em fornecer o essencial para o 

desenvolvimento da criança referente à saúde psicológica e física, educação, desenvolvimento, 

nutrição e abrigo (OMS, 2002). Em síntese, todos os tipos de violência praticados contra 

crianças e adolescentes podem levá-los à uma série de problemas psicossociais e cognitivos, 

como ansiedade, depressão, alucinação, baixo desempenho escolar, agressividade e tentativas 

de suicídio (Brasil, 2009). 

De acordo com Agência Brasil (2019), a partir de dados extraídos pela Sociedade 

Brasileira de Pediatria (SBP), no Brasil, diariamente, são notificadas em média duzentas e trinta 

e três agressões de diferentes tipos contra crianças e adolescentes de até dezenove anos de idade.  

A violência doméstica contra crianças e adolescentes é um problema cotidiano na 

sociedade e se configura como um fenômeno social e histórico que é por vezes tomado, de 

forma equivocada, como uma punição justa e merecida de crianças e adolescentes, se 

instaurando na família como uma ação justificável e apoiada na intenção de um processo 

educativo e disciplinar. Além disso, tal violência se configura como um ciclo vicioso e nocivo, 

no qual os pais, educados sob violência doméstica, passam a reproduzi-la em seus filhos (Barros 

& Freitas, 2015). Um fator que agrava mais ainda a situação é o fato de os pais serem os maiores 
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agressores e de que a maior parte das violências são cometidas no âmbito familiar, sendo a 

violência física uma das mais frequentes (Silva, 2008; Brasil, 2019).  

A violência faz parte no contexto cultural brasileiro, como pode ser observado nos 

noticiários, programas de televisão, novelas, filmes, ditados populares e músicas (Silva, 2008) 

bem como na própria história do país, marcada pela escravidão que validava a punição física 

através de castigos aplicados. Muitas vezes, a violência física é justificada como medida 

disciplinar contra crianças, e diversas situações de abuso e espancamentos não são denunciadas 

por conta da cultura que reforça tais práticas (Silva, 2008).  

Neste contexto, a maior parte dos maus tratos dirigidos à crianças e adolescentes são, 

ainda, realizados no lugar ao qual, no recorte histórico da sociedade atual, foi atribuído o dever 

de garantir o apoio e a proteção dos mesmos. É importante destacar que a família passou a ser 

lugar privilegiado de cuidado e responsabilidade para com as crianças e os jovens apenas a 

partir de um dado momento e de uma determinada configuração histórica. Por séculos, as 

crianças e os adolescentes sofreram diversos abusos no interior de instituições desumanas, em 

que se empregava o uso da força física como forma de “ensino” e do próprio meio social, por 

meio de associações místicas e religiosas entre essas crianças e esses adolescentes a imagens 

de seres desumanizados e pecadores; apenas no século XX, passaram a ser aceitos como parte 

da humanidade, sendo responsabilidade de suas famílias (Martins & Jorge, 2010).  

A despeito da violência familiar e doméstica, cabe destacar o atual contexto pandêmico 

de distanciamento social. Segundo dados coletados por Vieira, Pinhoni e Matarazzo (2020), 

durante a pandemia devido ao Covid-19, as denúncias e notificações de violência contra 

crianças e adolescentes caíram cerca de doze por cento. Ainda segundo as autoras, entre março 

e junho de 2020, foram registradas vinte e seis mil e quatrocentas denúncias, o segundo menor 

valor histórico desde 2011. Contudo, popularmente, percebe-se um aumento dos casos de 

violência; e para tanto, a hipótese discutida é que o fechamento das escolas e a diminuição do 

contato social dificultou o acesso de crianças e adolescentes à profissionais que realizassem as 

denúncias, o que significa que este valor provavelmente não condiz com a realidade. 

Martins e Jorge (2010), em um estudo bibliográfico, postulam que a violência infantil, 

historicamente, andou de mãos dadas com as várias expressões de processos educativos, nesse 

sentido, o abuso da criança é relatado desde os mais antigos livros da história da civilização 

humana, como na Bíblia e no Alcorão, onde existem casos nos quais crianças são oferecidas 

como um sacrifício para agradar a Deus. Da mesma forma, no Código de Hamurabi, tanto as 

mulheres quanto os filhos poderiam ser vendidos para a quitação de dívidas, além dos eventos 
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que se tem conhecimento de infanticídio cometido por civilizações antigas contra crianças que 

nasciam com defeitos físicos. 

A partir da década de 1980, a área da saúde pública se empenhou para se tornar um 

ponto de referência na prevenção contra a violência. Além de realizar diversas pesquisas que 

abordam este tema e suas raízes, com o intuito de, compreendendo sua origem, conseguir evita-

la, há também o fato de a saúde pública adotar uma abordagem multidisciplinar, se baseando 

em conhecimentos da medicina, criminologia, psicologia, educação e economia, permitindo 

assim uma visão inovadora e de sensibilidade para com esta temática (Dahlberg & Krug, 2002). 

No que tange à prevenção às violências, Martins e Jorge (2010) enfatizam que a luta por 

Políticas Públicas com caráter preventivo assume importância ímpar na luta contra a violência 

infantil. Segundo o autor a prevenção pode ser primária (caracterizada pela eliminação/redução 

dos fatores de risco), secundária (definida pela detecção de crianças em situações de risco) ou 

terciária (se resumindo ao acompanhamento da vítima e de seu agressor). Como tais prevenções 

são feitas por profissionais da saúde, é importante   a formação continuada dos mesmos nessas 

temáticas. 

Vivenciar uma experiência de violência, na maioria dos casos, pode desencadear a 

construção de barreiras por parte das vítimas que a sofrem, que passam a adotar o silêncio e o 

status de “pessoas invisíveis” na sociedade como um refúgio para nunca precisarem reviver a 

agressão que sofreram novamente, especialmente quando esta violência é cometida por um 

familiar ou conhecido (Sacramento & Rezende, 2006). 

David Finkelhor é um pesquisador americano que, há alguns anos, tem se debruçado 

sob o estudo das consequências da violência e de crimes contra crianças, que apontam os 

prejuízos na saúde de adolescentes em casos de vivências repetidas do mesmo tipo de violência 

(Faria, 2015). Segundo Finkelhor, Ormrod e Tuner (2007) “toda nova vitimização é 

denominada revitimização, porém, quando novas ocorrências são de tipos de vitimizações 

diferentes da anterior, são consideradas polivitimizações” (Faria, 2015, p. 36). Esses conceitos 

têm sido amplamente discutidos por pesquisadores, inclusive no Brasil. Segundo Faria (2015) 

o termo revitimização é bastante utilizado no Direito para descrever uma situação na qual o 

adolescente ou a criança passam quando há uma denúncia de violência sexual na qual ela é a 

própria vítima e também testemunha. Assim, “os efeitos produzidos sobre essa vítima pelas 

constantes repetições dos fatos ocorridos em entrevistas a diversos profissionais tem-se 

denominado revitimização (Faria, 2015). Já a definição de polivitimização caracteriza-se pela 

vivência de múltiplas vitimizações de tipos variados, como o abuso físico, sexual, exposição à 
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violência, intimidação; ocorrendo em diferentes espaços e envolvendo um número diferente de 

autores e, consequentemente, danos variados (Banyard, Hamby & Turner, 2013). Segundo 

Faria (2015) estudos apontam que os sujeitos polivitimizados têm maior tendência a 

desenvolverem problemas de saúde mental.   

Dessa forma, percebe-se que a violência, por si só, é o resultado bruto das interações 

entre diversos fatores individuais, relacionais, sociais e culturais, em um emaranhado 

complexo. Compreender a relação entre essas interações é um dos focos da abordagem da saúde 

pública para prevenir a violência (Dahlberg & Krug, 2002). 

 

1.2.2 Violências autoprovocadas: suicídio e automutilação 

 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde - OMS (2014), cerca de 800 mil 

pessoas morrem por suicídio todos os anos; e esse fenômeno caracteriza-se por ser a segunda 

principal causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos no mundo. Segundo a OMS (2019) em 

relação à idade, mais da metade (52%) dos casos globais de suicídio ocorreram com pessoas 

com menos de 45 anos. O suicídio é considerado um grave problema de saúde pública, sendo 

que a faixa etária correspondente à adolescência é considerada como um grupo de risco. 

Constata-se que tais estatísticas podem ser ainda maiores do que as apresentadas, pois as mortes 

por suicídio ou as tentativas de suicídio nem sempre são registradas como sendo dessa 

categoria; “o comportamento suicida do adolescente é de modo geral pouco notificado, porque 

muitas das mortes desse tipo são incorretamente classificadas como não intencionais ou 

acidentais” (OMS, 2000, pág. 7) ou ainda por questões familiares de estigma social, fatores 

religiosos dentre outros (Ribeiro & Moreira, 2018; OMS, 2000). 

Segundo Ribeiro e Moreira (2018) existem inúmeros fatores sociais intrínsecos ao 

aumento das taxas de suicídio no país, e torna-se necessário, cada vez mais, a inclusão de um 

“debate sociológico sobre as causas sociais no processo de saúde e doença” (pag. 2830). Pode-

se definir suicídio como “todo caso de morte que resulta direta ou indiretamente de um ato 

positivo ou negativo, praticado pela própria vítima, sabedora de que devia produzir esse 

resultado” (Durkheim, 2000, pag. 16). Para Durkheim o fenômeno do suicídio transcorre à 

medida que as pressões sociais se manifestam sobre o indivíduo, sendo esta então uma questão 

de ordem social e econômica e não somente um problema individual de saúde; e hoje, as 

relações entre as causas biológicas e sociais do suicídio se tornam cada vez mais manifestas 

(Ribeiro & Moreira, 2018).   
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A concepção Durkheiminiana de suicídio é sociológica, dessa forma o autor considera 

que “cada sociedade tem, portanto, em cada momento da sua história, uma aptidão definida 

para o suicídio” (p. 169), e ainda, que apesar de os acontecimentos individuais precederem 

tentativas suicidas, geralmente não são os verdadeiros motivadores das mesmas (Durkheim, 

2000).       

Considerando os aspectos históricos do suicídio, na Roma Antiga a tentativa de suicídio 

era considerada um atentado contra a propriedade, principalmente se cometido por soldados e 

escravos. Nesses casos, eram submetidas penas contra os sobreviventes, e progressivamente o 

suicídio foi sendo considerado um ato condenável e criminoso principalmente após a ascensão 

do cristianismo (Kurcgant & Wang, 2004). No século XVI o suicídio passa a ser visto como 

um ato intransigente, tanto na ótica protestante quanto na católica, e é atribuído um caráter 

diabólico aos suicidas e, popularmente reforçado, de que há uma influência satânica no 

indivíduo que dá um fim à própria vida (Kurcgant & Wang, 2004). 

O Renascimento trouxe consigo mudanças estruturais na sociedade com a ascensão 

burguesa e, nesse período, as explicações, inclusive científicas, acerca do suicídio inclinavam 

para astrologia e para a anatomia humana, como é o caso de Robert Burton (1621), pioneiro 

nos estudos sobre doenças mentais, que atribui a inclinação do homem ao suicídio ao excesso 

de bílis negra associado ao planeta Saturno e à Terra. Em contrapartida, a Igreja permanecia 

reforçando a condenação moral do suicídio (Kurcgant & Wang, 2004).  Segundo os autores, 

um ato suicida era interpretado como injúria contra a moral religiosa e contra o Estado, ou seja, 

o suicida é aquele que infringe o poder de várias formas.  

De acordo com Minois (1998), na Europa, o ato suicida deixa de ser penalizado 

progressivamente. A sanções religiosas só pararam de ser aplicadas em 1823 e as civis em 1870; 

mas somente em 1961 o suicídio deixou de ser considerado criminoso. Ainda na segunda 

metade do século XIX ocorriam algumas prisões nos casos de tentativas de suicídio e, a partir 

de então, o suicídio passou a ser visto como um mal de ordem moral, física, mental e social, e 

não como uma manifestação da liberdade humana, contrariando o que muitos filósofos 

propuseram anteriormente (Minois, 1998). Essa perspectiva, apesar de se apresentar de forma 

ainda rígida e limitada, precedeu teorias mais atuais que compreendem o suicídio como o 

resultado da combinação de múltiplos fatores.  

No Brasil, de 1980 a 2011, as taxas de suicídio haviam crescido 56,4%, aumentando o 

ritmo a partir da virada de século (Waiselfiz, 2014). Segundo o autor, entre esses mesmo anos, 

somaram-se 205.890 mortes por suicídio no Brasil. Quanto à população jovem, durante os anos 
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citados e ainda segundo o autor, o crescimento foi de 29,3%.Contudo, dentre as causas externas 

de morte, o homicídio encontra-se como a causa de maior número, chegando à um patamar de 

132,1%; os acidentes de transporte são a terceira maior causa de morte externa, com um 

crescimento 28,5% (Waiselfiz, 2014).Apesar de esses dados remeterem à um período muito 

anterior em relação ao ano em que esta pesquisa está sendo realizada, eles permitem 

compreender melhor o fenômeno do suicídio no interior de um processo histórico. 

Schlösser, Rosa e More (2014), em seu estudo bibliográfico, concluem que, dentre os 

diversos fatores de risco para suicídio em adolescentes, o histórico de abuso sexual e/ou físico, 

maus tratos ou ter sido vítima de algum tipo de violência durante a infância ou adolescência 

configuram fatores potencialmente de risco para suicídio nessa faixa etária. Os efeitos de 

violências como abuso sexual na infância podem desencadear mudanças estruturais no 

funcionamento cerebral, transtornos psiquiátricos e psicológicos como depressão, 

insensibilidade emocional, estresse pós-traumático, disfunções sexuais, dependência de álcool 

e outras drogas, ideação ou tentativa de suicídio (Schlösser, Rosa & More, 2014). Ou seja, 

percebe-se o quanto as vivências violentas têm um impacto significativo no desenvolvimento 

afetivo, cognitivo e emocional do adolescente e em sua saúde mental. 

No Brasil, os casos de suicídio são registrados como “Causas Externas”, na 

Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde 

(CID-10), que registra eventos letais que não sucedem de doenças biológicas e integram as 

mortes resultantes de acidentes fatais, violências e suicídio (Wang, Mello-Santos & Bertolote, 

2004). Assim, no CID-10, o suicídio corresponde às categorias X60 a X80 que se referem às 

lesões autoprovocadas de forma intencional, uma vez que a tentativa de suicídio ou o suicídio 

consumado são indicadores de violência dirigidas a si mesmo (Waiselfiz, 2014). Segundo 

Wang, Mello-Santos e Bertolote (2004), há um problema metodológico em distinguir o suicídio 

de outras mortes violentas como homicídios o que leva ainda muitos legistas a especificarem 

apenas a natureza da morte registrada no atestado de óbito e não a causa da morte. Dessa forma, 

é possível concluir que, de forma geral, os dados de suicídio são subnotificados (Minayo, 2006).  

Conforme apontam Werlang e Botega, as “tentativas de suicídio devem ser encaradas 

com seriedade, como um sinal de alerta, revelando a atuação de fenômenos psicossociais 

complexos” (2004, p.113). Pode-se afirmar que o suicídio é repleto de paradoxos e, por vezes, 

o suicida flutua entre o desejo e acabar com sua dor e o desejo de viver; a rigidez de pensamento 

e a impulsividade característica da tentativa de suicídio, uma vez que não encontra outra saída 

para sua angústia (Fukumitsu, et al., 2015). 
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Segundo Werlang e Botega (2004) a estigmatização e o tabu desencorajam muitas 

pessoas a buscarem e aceitarem ajuda, além de dificultar o engajamento quando mais 

necessitam de tratamento. Para Botega (2014), o principal fator de risco para o suicídio é uma 

tentativa prévia e por isso as tentativas devem ser encaradas com sua devida gravidade, como 

sinal de alerta a um risco iminente de suicídio. Assim, dar a devida atenção a um indivíduo que 

tenta suicídio é uma das principais estratégias de prevenção.  

Segundo Kuczynski (2014) existem inúmeras concepções e pesquisas em diversas 

abordagens que tratam da temática do suicídio, contudo o termo “suicídio”, do ponto de vista 

da modernidade, é relativamente novo e diz respeito à morte voluntária de um indivíduo. Com 

base em um levantamento bibliográfico realizado por Kuczynski (2014), o bullying é apontado 

como uma das principais causas de suicídio entre adolescentes e crianças. O impacto gerado na 

vítima, seja ele psicológico ou físico, é responsável por cerca de dezenove mil tentativas de 

suicídio por ano, nos Estados Unidos, em adolescentes, fora os casos de suicídio consumado 

(Kuczynski, 2014). De acordo com Silva e Mata (2020) foi no início da década de 1970 que os 

primeiros estudos sobre bullying surgiram, realizados na Suécia por Dan Olweus – considerado 

o pioneiro na investigação científica sobre o tema. No início dos anos 2000, quando os atos de 

agressão sistemáticos e frequentes no contexto escolar se tornam mais comuns, o nome bullying 

passou a ser comumente usado, ganhando notoriedade mundial uma vez que as situações de 

violência na escola se intensificaram.  

Segundo Olweus (2013) o bullying é entendido como “um tipo específico de agressão, 

cometida repetidamente ao longo do tempo por uma pessoa mais poderosa em determinada 

interação, cuja intenção é de machucar ou perturbar” (Silva & Mata, 2020, p. 371), sendo essa 

agressão manifestada de forma verbal (insultos, ameaças), física (roubo, tortura), relacional 

(influenciar as relações sociais, espalhar boatos) e também por meios eletrônicos 

(cyberbullying); mas de qualquer forma, a atitude visa exercer algum tipo de poder sobre a outra 

pessoa. Considerando o bullying como um tipo de violência bastante comum na adolescência, 

mais uma vez percebe-se a concreta relação entre as vivências violências na infância e na 

adolescência e os índices de suicídio nessa faixa etária. 

Outro grande motivador de suicídios, ficando atrás apenas da violência e do 

desemprego, e que abrange todas os grupos etários, é a mídia (Kuczynski, 2014). Contudo, 

enfatiza-se que não somente a mídia, mas a alta e frequente exposição dos adolescentes às 

tecnologias, tem afetado negativamente o desenvolvimento psicossocial desse grupo, 



 

 

41 
 

aumentando os índices de depressão, ansiedade e isolamento (Santos & Santos, 2017) que são, 

sabidamente, fatores de risco de suicídio. 

Em um estudo sobre autópsias psicológicas de suicídio realizado por Petter e Hoch 

(2016), dentre os aspectos psicossociais levantados sobre as vítimas, unanimemente 

encontraram-se sentimentos de desesperança, desamparo e desespero. Em alguns casos, foram 

registrados pela família comportamentos agressivos, sofrimento psíquico por maus tratos, 

abusos e enfrentamento ao luto. Os dados também indicam que, apesar de o sexo masculino 

predominar as estatísticas de suicídio, não há disparidade entre os gêneros no que tange ao 

sofrimento psíquico e ao risco de tentativas de suicídio na medida em que ambos se apresentam 

introspectivos, solitários, calados e deprimidos (Petter & Hoch, 2016). Diante disso, é possível 

afirmar que todos esses aspectos compõem o conjunto de fatores biopsicossociais responsável 

por desencadear crises suicidas.  

Ainda no âmbito das correlações estatísticas, segundo Baptista (2004), os homens 

cometem mais suicídio que as mulheres, mas o número de tentativas no sexo feminino é maior 

do que no masculino. Isso se deve muitas vezes ao meio adotado na tentativa de suicídio, que, 

no caso dos homens, costuma ser mais letal (por exemplo: armas de fogo e enforcamento) e no 

das mulheres, meios menos letais (por exemplo: envenenamento e intoxicação por 

medicamento) (OMS, 2000). Araújo, Vieira e Coutinho (2010) apontam que a literatura 

classifica o comportamento suicida em três categorias: ideação, tentativa de suicídio e suicídio 

consumado. A primeira diz respeito a ideias, planejamentos, pensamentos e ao desejo de se 

matar; a tentativa refere-se ao ato concreto de tentar tirar a vida, com desfecho fatal ou não; e 

o suicídio consumado corresponde ao óbito do indivíduo como desfecho.  

Segundo Borges e Werlang (2006) a desesperança e a depressão leve, moderada ou 

grave são variáveis associadas à ideação suicida em adolescentes. Dentre os fatores que 

circundam o comportamento suicida, a depressão é a que mais se associa diretamente, seja 

enquanto sintoma ou diagnóstico; uma vez que indivíduos deprimidos frequentemente 

manifestam o desejo de morte. Conforme as autoras apontam, muitos indivíduos veem na morte 

uma solução possível de seu sofrimento e, dessa forma, a desesperança se torna uma variável 

significativa entre o suicídio e a depressão (Borges & Werlang, 2006). Destaca-se que: 

(...) é necessário ter clareza sobre os aspectos que podem ser patológicos na 

adolescência, estando relacionado, muitas vezes, com a intensidade, o grau e o 

desajuste com que aparecem as características próprias desta fase do 

desenvolvimento humano. O que se sabe é que o jovem que pensa, ameaça, tenta 
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ou concretiza o suicídio está revelando, na verdade, um colapso em seus 

mecanismos adaptativos, de modo que tal situação é percebida não somente na 

adolescência, mas como em qualquer idade, como uma tentativa de alívio de sua 

dor e seu sofrimento (Borges & Werlang, 2006, p. 346).  

Considerando a adolescência – predominantemente – o período da vida marcado pelas 

descobertas e vivências sexuais, torna-se necessário abordar sobre esse marcador social 

enquanto um desdobramento neste período da vida. Dessa forma, um aspecto que merece 

atenção, são as minorias sexuais e o suicídio nessa população. 

O termo minorias sexuais englobam indivíduos que tem atrações 

sexuais/românticas pelo mesmo sexo ou   de   ambos   os   sexos,  ou   seja,   

aqueles   que   se   identificam   como   Lésbicas,   Gays,   Bissexuais, 

Transgêneros, Transexuais, Travestis e Queer (LGBTQ). Estima-se que a taxa 

de tentativas suicidas entre os indivíduos LGBTQ é de 2 a 7 vezes maior do 

que o observado entre os heterossexuais. (Carvalho et al., 2019, p. 2). 

 

Sabe-se que a população LGBTQIA+ é mais exposta a ambientes discriminatórios, 

hostis e a sofrerem assédios, principalmente no ambiente escolar; estando mais propícios ainda 

à violência, como o abuso físico e sexual quando comparados a pessoas não homossexuais 

(Carvalho et al., 2019).   

No ano de 2016 houve maior interesse de publicações sobre o suicídio em minorias 

sexuais, o que provavelmente foi relacionado à declaração emitida pela Organização das 

Nações Unidas (ONU) pedindo o fim da discriminação e da violência contra minorias sexuais 

(Carvalho et. al., 2019). Vale considerar o contexto histórico, em que a homossexualidade só 

foi retirada do Manual de Diagnóstico e Estatística das Perturbações Mentais (DSM) no ano 

1973; o que torna a perspectiva patologizante da homossexualidade ainda presente nos dias de 

hoje. 

Segundo Carvalho et al., (2019) as minorias sexuais têm maior prevalência de 

comportamentos suicidas quando comparadas aos grupos heterossexuais, e entre os fatores 

associados a ideação suicida nesse grupo, enfatizam-se as questões de saúde mental como 

menor suporte emocional e social que recebem. Outro aspecto que deve ser abordado, é de que, 

enquanto a religião é considerada um fator protetivo à heterossexuais, para homossexuais é 

considerado fator de risco; uma vez que o tabu e a ideia pecaminosa e “suja” dos 

relacionamentos homossexuais é claramente propagada pelas comunidades religiosas. Assim, 

esses indivíduos passam a incorporar crenças de que a atração pelo sexo oposto é ilícita, e os 

conflitos religiosos e sexuais culminam, por vezes, em sentimentos de vergonha, culpa, 

negação, baixa autoestima, e desembocam em desfechos depressivos e até suicidas (Carvalho 
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et.al, 2019). Para além da religião, a rejeição familiar causada após a revelação da identidade 

sexual (principalmente em indivíduos transgêneros) também é um relevante fator de risco, 

segundo os autores.  

Segundo Woodhead et.al. (2016) e Espelage, Merrin & Harchel (2018) as minorias 

sexuais são mais propensas a terem resultados de saúde mental piores, quando comparados à 

heterossexuais como níveis elevados de sofrimento psicológico como depressão e ansiedade. 

Os autores concluem, com base em uma revisão integrativa de literatura, que as minorias 

sexuais são mais propensas aos comportamentos suicidas quando comparados a população 

geral; de forma especial, os transexuais.  

A orientação sexual homoafetiva envolve um conflito com o modelo heterossexista e 

patriarcal de formação da família; por isso, socialmente, ainda é uma realidade não naturalizada. 

O homossexual desafia esse modelo heteronormativo e renuncia o “projeto de vida” 

previamente estabelecido para meninos e meninas, e esse desafio desgasta e gera sentimentos 

de desesperança e negação no indivíduo (Teixeira-Filho & Rondini, 2012). 

 Tal pressão social vem, portanto, acentuar um estado de melancolia no 

sujeito, que dificultará que ele faça o luto da heterossexualidade, que é um 

passo fundamental para a construção de uma identidade sexual na qual a 

pessoa se reconheça e se sinta autorizada a expressar seus desejos, ainda que 

o contexto em que viva não seja propício (Teixeira-Filho & Rondini, 2012, p. 

661).  

Segundo os autores, torna-se cada vez mais necessária a ampliação do preparo a 

profissionais de saúde, educação e afins; para que se haja uma nova compreensão sobre a 

sexualidade para que se evite cada vez mais, o adoecimento físico e psicológico dos 

adolescentes. A compreensão atual, pautada por valores dispensáveis à contemporaneidade, 

ainda se centram em modelos ideologicamente burgueses de subjetividade e família, e precisam, 

urgentemente, serem repensados.   

Em relação ao enquadramento epidemiológico de Goiás, sobre a violência 

autoprovocada, Lovisi, Santos, Legay, Abelha e Valencia (2009) apontam em seu estudo 

retrospectivo entre o período de 1980 a 2006, foi verificado um total de 158.952 casos de 

suicídio; apontando um índice de crescimento mais alto registrado nas regiões Centro-Oeste e 

Sul, com expectativa de aumento das taxas na população mais jovem, apesar dos números mais 

altos estarem vinculados aos indivíduos mais velhos (Cardoso et. al., 2018). Segundo o 

levantamento realizado por Cardoso et al. (2018) sobre os casos de suicídio na cidade de 

Goiânia, de acordo com os dados analisados há um número maior de suicídio na faixa etária de 
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adultos jovens (20 a 29 anos) em relação aos pré-adolescentes (10 a 14 anos) e adolescência 

(15 a 19 anos).   

Herênio (2016), em seu estudo, descreveu e analisou os índices de ideação e tentativa 

de suicídio entre os adolescentes de Goiânia, no ano de 2013, além de relacionar esses dados 

ao autorrelato de problemas de comportamento. Foram pesquisados 240 estudantes de 12 a 18 

anos por meio de um instrumento “Youth Self Report – YSR” (Estudo dos Problemas de 

Comportamento dos Adolescentes). Segundo os resultados, os índices de ideação suicida nesses 

adolescentes são de 13,1%, valor considerado inferior quando comparado a outros estudos 

nacionais e internacionais. Contudo, o índice de tentativas de suicídio superior ao encontrado 

na literatura (14%). Nesse estudo, encontrou-se também uma relação estatística significante 

entre ideação, tentativa de suicídio e problemas de comportamento, o que leva a considerar 

questões de comportamento como preditores dos comportamentos suicidas.  

Neste mesmo estudo, Herênio (2016) realizou um levantamento da incidência de mortes 

por suicídio em adolescentes e suas características associadas, entre os anos de 2003 e 2013 no 

município de Goiânia. Os resultados indicam que as mortes se deram em maior número, 

respectivamente, por enforcamento, arma de fogo e autointoxicação. O autor discute que, parte 

das mortes nessa faixa etária poderiam ser evitadas se o adolescente não tivesse acesso aos 

meios letais que são utilizados na tentativa e efetivação do suicídio, e ressalta ainda uma 

tendência importante no crescimento das taxas de suicídio entre adolescentes, principalmente 

do sexo masculino e com idades entre 10 e 14 anos. Em seu levantamento, o autor ainda aponta 

que uma quantidade significativa desses jovens que morrem por suicídio em Goiânia, recebe 

algum tipo de atendimento hospitalar; e aponta o domicílio como o local de maior ocorrência 

dos óbitos, tanto no sexo masculino como feminino de adolescentes.  

Outro estudo realizado com adolescentes de Goiânia (371 participantes), apontou que 

tanto a ideação quanto as tentativas de suicídio tiveram relação com alguns problemas de 

comportamento analisados, como isolamento social e depressão, ansiedade, problemas sociais 

e somáticos, problemas de pensamento, atenção, comportamento agressivo, quebrar regras, 

problemas externalizantes e internalizantes (Faria, 2014). 

No que tange à prevenção, sabe-se que é uma estratégica básica e eficaz, alvo de 

inúmeras políticas públicas no Brasil. Segundo Wang, Mello-Santos e Bertolote (2004) em 

1999 a OMS deu início a uma campanha mundial de prevenção ao suicídio. Uma parte dessa 

campanha é um estudo de intervenção sobre comportamentos suicidas, multicêntrico, intitulado 

SUPRE-MISS (Suicide Prevention – Multisit e Intervention Studyon Suicidal Behaviors). Esse 
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estudo avalia os efeitos de uma intervenção breve com indivíduos que tentaram suicídio, bem 

como estima as prevalências de ideação, planejamento ou comportamento suicida em 

populações gerais de oito países, inclusive o Brasil (Wang, Mello-Santos & Bertolote, 2004). 

A partir do ano 2000, a OMS veiculou 8 manuais para a prevenção do suicídio voltados 

paraprofissionais da saúde em atenção primária; profissionais da mídia; médicos e clínicos 

gerais, professores e outros profissionais da equipe escolar, profissionais que trabalham em 

presídios, formação de grupo de sobreviventes e conselheiros. 

Segundo Cardoso et. al (2018) dentre as políticas públicas que promovem debate acerca 

do suicídio se destacam os trabalhos dos Centros de Valorização da Vida, as campanhas de 

promoção da saúde mental do Janeiro Branco e de prevenção ao suicídio no Setembro Amarelo, 

as lutas de adesão à humanização na atenção à saúde nos casos de ideação e tentativas de 

suicídio. Segundo os autores é importante, na mesma proporção, políticas públicas que 

promovam qualidade de vida e saúde mental, acesso à arte, cultura, esporte e lazer.  

Segundo o Ministério da Saúde (2017) a conduta geral na atenção básica para 

adolescentes com pensamentos suicidas, com ou sem sintomas depressivos, deve ser uma 

avaliação do grau de risco de suicídio através de alguns indicadores que dividem-se em: a) 

individuais (como fracasso escolar, baixa autoestima, isolamento, sinais de transtornos 

psicológicos e orgânicos); b) familiares (relacionamento conturbado com os pais, comunicação 

comprometida com a família, falta de apoio dos familiares, violência intrafamiliar); c) sociais 

(conflitos com a realidade social, dificuldade de adaptação à normas culturais ou grupos). O 

órgão recomenda que, quando necessário, a conduta seja a realização de interconsulta ou ação 

conjunta com profissionais de saúde ou centros especializados em saúde mental. Segundo Bahls 

(2007): 

O comportamento suicida tem sido estudado como resultado da interação de 

fatores biológicos, sociológicos, epidemiológicos, filosóficos, psicológicos e 

culturais, tanto intrapsíquico como interpessoais. Caracterizar este 

comportamento em poucos elementos conduz a um reducionismo que de modo 

algum reflete a complexidade multidimensional do ato de tirar a própria vida (pag. 

27). 

Nessa medida, consideram-se fatores de proteção ao suicídio na adolescência a 

autoestima elevada, sentimentos de bem-estar, flexibilidade emocional, abertura à experiências 

e confiança em si mesmo (Bahls, 2007). Contudo, enfatiza-se que essas características estão 

apoiadas em questões sociais mais amplas, como equilíbrio familiar e integração com o 

ambiente (Schlösser, Rosa & More, 2014). Isto é, para que os fatores de proteção de ordem 
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individual sejam eficazes, é necessário que o adolescente esteja inserido em um contexto social 

que sustente essas medidas.  

As relações entre o suicídio e a automutilação são descritas por Papalia e Feldman 

(2013), como fatores de risco para adolescência saudável. E, segundo Giusti (2013), estudos 

apontam que o surgimento dos comportamentos de automutilação ocorre por volta dos 13 e 14 

anos, podendo persistir por décadas, contudo, a prevalência do fenômeno é no grupo 

adolescente. Segundo a autora, no Brasil há certa carência de estudos e bibliografias sobre a 

temática, apesar do crescente número de casos, o que imprime ainda mais relevância para essa 

pesquisa. 

A automutilação é definida como “qualquer comportamento intencional que envolva 

agressão direta ao próprio corpo, excluindo a intenção consciente de cometer suicídio” 

(Brandão Junior & Canavêz, 2018, pag. 182), em outras palavras, é “todo ato que envolve a 

intenção de uma pessoa modificar ou destruir, por vontade própria, uma parte do tecido do 

corpo, sem ter a finalidade de cometer o suicídio através deste ato” (Santos, Barros, Lima & 

Brasileiro, 2018). 

Segundo Duque e Neves (2004), citados por Nunes (2013) “os comportamentos de 

‘automutilação’ são toda a ação através da qual o indivíduo, sem intenção suicida consciente, 

causa deliberadamente uma lesão corporal a si mesmo” (p. 23), também definidos como lesões 

ao próprio tecido corporal feitos intencionalmente mente e que fazem parte de um conjunto de 

comportamentos autoagressivos. A maior parte dos estudos apontados por Nunes (2013) 

denotam a não intensão suicida no comportamento de automutilação, e segundo Mangnall e 

Yurkovich (2008), para que se denote um comportamento deliberado de autodano é necessário 

que ele ocorra na ausência de psicopatologias cognitivamente incapacitantes (psicoses, 

rebaixamento intelectual). Isto é, para que um comportamento de autodano seja considerado 

deliberado, é necessário que seja um ato intencional e dotado de consciência.  

Segundo Araújo, Chatelard, Carvalho e Viana (2016), a automutilação é definida na 

Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde 

(CDI-10) na categoria “F98.4 – Estereotipias motoras” e em “X60-X84 – Lesões 

autoprovocadas intencionalmente”, que incluem: lesões autoprovocadas (por diversas 

categorias, incluindo por enforcamento, por objeto contundente, por estrangulamento) 

intencionalmente, envenenamento intencional autoprovocados, tentativa de suicídio, entre 

outras.  
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Somente na última edição do DSM-V (Manual Diagnóstico e Estatístico de Doenças 

Mentais) a automutilação foi incluída como sintoma de determinados transtornos mentais (ex: 

transtorno borderline) e também na forma de um transtorno exclusivo (Transtorno de 

Escoriação – Skin-Picking), que, enquanto critério diagnóstico, tem por sintoma o ato de 

“beliscar a pele de forma recorrente, resultando em lesões; tentativas repetidas de reduzir ou 

parar o comportamento de beliscar a pele; o ato de beliscar a pele causa sofrimento clinicamente 

significativo ou prejuízo no funcionamento social, profissional” (American Psychiatry 

Association, 2014, p. 254). Esse é um exemplo de como a automutilação é muitas vezes 

interpretada: como um sintoma de determinada psicopatologia ou como um transtorno mental 

em si mesmo. 

São exemplos de comportamentos de automutilação: cortes superficiais, arranhões, 

queimaduras, mordidas, dentre outros (Giusti, 2013). Há distinção entre a natureza dos 

comportamentos de automutilação e as tentativas de suicídio, uma vez que o indivíduo que tenta 

suicídio busca por meio da morte um fim aos seus sentimentos, enquanto o indivíduo que se 

mutila procura alívio para sua angústia, em vista de se sentir melhor (Giusti, 2013). Contudo, 

indivíduos que se automutilam são considerados em risco de suicídio, uma vez que a 

profundidade dos cortes pode levá-los à morte – mesmo que sem intencionalidade consciente 

(Giusti, 2013).  

Para Fonseca, Silva, Araújo e Botti (2018), apesar de muitos adolescentes apresentarem 

comportamentos de automutilação sem ideação suicida, é necessário considerar que a 

automutilação compõe cerca de 40% dos históricos de suicídio; o que deve ser tomado como 

um fator de risco e importante elemento na prevenção do suicídio (Fonseca et. al, 2018). 

Aponta-se uma predominância do comportamento automutilador entre o sexo feminino e, 

dentre as finalidades da prática de autolesão apontada pelos adolescentes, a regulação 

emocional é a finalidade que mais aparece, sendo mencionada como uma forma de “aliviar 

sensações de vazio ou indiferença e cessar sentimentos ou sensações ruins” (Fonseca et. al, 

2018, pag. 255). 

Em consonância, Fortes e Kother Macedo (2017) afirmam que a automutilação não se 

relaciona à intenção suicida, mas à uma forma de manifestação do sofrimento não expresso 

pelas palavras, ou seja, como um alívio das dores psíquicas através da dor física autoinfligida. 

Em um estudo recente, foram constatadas inúmeras buscas em comunidades e sites da internet 

sobre automutilação, feitas majoritariamente por adolescentes, contudo, apesar da maior 

notoriedade na história recente, o tema ainda não tem sido abordado como uma questão de 
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saúde pública, especialmente pelas mídias de grande alcance (Brandão Junior & Canavês, 

2018). 

Com base na figura abaixo, é possível compreender de que forma o comportamento de 

autoagressão se caracteriza como um ato deliberado ou como tentativa de suicídio: 

 

Figura 1- “Algoritmo diferencial de autodano deliberado (adaptado de Mangnall&Yurkovich, 2008)” elaborado por 

Nunes (2013).   

Segundo Nunes (2013), a literatura considera fatores de risco para a autolesão os 

seguintes aspectos: pertencer ao sexo feminino e ser adolescente com histórico de abuso físico, 

emocional ou sexual e/ou com traumas na infância. Para além disso, baixa autoestima, 

ansiedade, raiva, tristeza, impulsividade, hostilidade e mau humor são fatores de risco para 

autodano na adolescência. Outros estudos (Fliege, Lee, Grimm & Klapp, 2009) reforçam que a 

negligência emocional, o abuso psicológico, físico e sexual na infância está fortemente 

relacionado ao autodano na adolescência, o que constata a associação entre os maus tratos 

vividos na infância e o envolvimento em comportamento de autodano na adolescência (Nunes, 

2013).  

Segundo uma revisão de literatura feita por Moreira, Vale, Caixeta e Teixeira (2020), 

foram apontados como fatores de riscos para a automutilação em 27 estudos, os seguintes 

aspectos:  

Pertencer ao sexo feminino, abuso físico e sexual, bullying, consumo excessivo 

de álcool e drogas, término de relacionamento, baixa qualidade de relacionamento 
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com a mãe, falta de apoio familiar, conhecer outra pessoa que se automutila, sono 

pobre, sintomas de impulsividade, baixa autoestima, baixo nível socioeconômico, 

autocrítica, dificuldade de resolução de problemas, não possuir identificação 

religiosa ou espiritual, baixa escolaridade, possuir identidade alternativa, 

apresentar problemas com a lei e dificuldade de expressar (Moreira, Vale, Caixeta 

& Teixeira, 2020, p. 3949)  

A automutilação, assim como o suicídio, não é um fenômeno novo na sociedade; mas 

presente na história há muito tempo. Segundo Araújo, Chatelard, Carvalho e Viana (2016), a 

primeira vez que se tem conhecimento de um artigo sobre automutilação foi em 1846, na 

literatura médica, quando foi mencionado o caso de uma viúva que arrancara os próprios olhos 

pois sentia que eles a fazia pecar. Após isso, Karl Menninger, psicanalista e psiquiatra, em 1934, 

escreveu sobre o fenômeno sob a perspectiva psicanalítica e o interpretava como um acordo 

estabelecido pelo indivíduo afim de evitar o suicídio, ou seja, como uma forma de catarse e de 

alívio temporário da dor. Menninguer foi, portanto, o primeiro autor a refutar a ideia de que as 

lesões provocadas pelo indivíduo contra si mesmo fossem sempre, com a finalidade suicida – 

mas como uma tentativa de autopreservação e autocura. (Araújo, Chatelard, Carvalho & Viana, 

2016).   

A partir dos anos 60, os estudos sobre automutilação focaram nas lesões em punhos e 

isso fez com que surgisse a expressão “síndrome do cortador de punhos”, que segundo Giusti 

(2013) considerava tanto as tentativas de suicídio quanto a automutilação, isso fez com que a 

distinção entre esses dois conceitos carecesse de explicações. Segundo a autora, também por 

estar vinculada à tentativa de suicídio, a automutilação também passou a ser estereotipada e 

marginalizada.  

As tentativas de autoextermínio e os comportamentos de automutilação (com ou sem 

intenção suicida) são condutas que incomodam e geram desconforto na sociedade, uma vez que 

vão contra os saberes vigentes; sejam eles médicos, religiosos ou institucionais. O suicida, nesse 

sentido, é um transgressor, que indaga e confronta o sentido da vida; decidindo de forma 

independente, até onde ela vai. 

Embora tais interrogações sejam fundamentais e pertençam à sociedade, elas 

geralmente encontram poucos espaços para debate e, nesse processo de negação 

de falar sobre a dor de existir, se individualizam como questão pessoal. Nesse 

caso, quando o sujeito que se indaga sobre o sentido de sua própria vida encontra-

se em dolorosos impasses, acaba por dar uma resposta individual e em ato, que 

ultrapassa as fronteiras da dor. O ato último de independência: eu mando em 

minha vida e defino minha morte (Cardoso, et. al., 2018, p. 512). 
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Este capítulo procurou trazer elementos importantes para compreender a complexidade 

conceitual e histórica a respeito da adolescência, das violências - em especial o suicídio a 

automutilação. E que, apesar de terem sido apresentadas discussões variadas que compõe 

campos de estudo distintos, a abordagem na qual essa pesquisa se localiza no campo da 

Psicologia e em sua interface com a saúde, permeia um aspecto comum a todos eles, que é a 

dimensão social dos fenômenos. Pretendeu-se, então, pensar em uma ciência psicológica não 

reducionista, não limitada à uma condição individual e patologizante; mas compreendendo-a a 

partir das elaborações de órgãos da saúde e não se abstendo de uma visão crítica da realidade 

social que, como já evidenciado anteriormente, também o constitui.  

No próximo capítulo apresentar-se-á uma revisão integrativa com o objetivo de discutir a 

partir da literatura atual, como a violência interpessoal se relaciona com suicídio e a 

automutilação na adolescência.  
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Metodologia 

Definição do Problema e Objetivo 

 

O presente estudo propõe conhecer e investigar aspectos psicossociais associados às 

violências dos quais crianças e adolescentes são vítimas, com maior enfoque nas 

autoprovocadas, por meio de achados da literatura e estudos de revisões. Portanto, trata-se de 

uma revisão teórica e metodológica sobre as violências na infância e adolescência, suas 

condições, aspectos históricos, sociais e contextuais. 

O objetivo geral do presente estudo é identificar a analisar criticamente os conceitos de 

violência, automutilação e suicídio em adolescentes, identificando seus desdobramentos por 

meio de uma revisão de literatura, discutindo dados regionais e as políticas públicas de 

prevenção às violências, com base nos fundamentos teórico-metodológicos da Psicologia no 

campo da saúde. E como objetivos específicos: 

1) Descrever e explorar as principais definições e conceituações acerca da 

infância, adolescência e violências interpessoal e autoprovocada; 

2) Analisar as produções dos últimos anos acerca das vivências violentas 

enquanto fator de risco para o suicídio e automutilação na adolescência; 

3) Apresentar e contextualizar acerca das notificações de violência 

interpessoal e autoprovocada contra criança e adolescente em Goiânia; 

4) Retomar as políticas públicas de prevenção à violência contra crianças e 

adolescentes e promoção à saúde, no contexto federal brasileiro, estadual e municipal. 

Dessa forma, o presente estudo busca identificar de que forma as vivências violentas 

podem desembocar, dentre suas consequências destrutivas, a violência autoprovocada na 

adolescência; considerando os demais aspectos psicossociais que permeiam esse fenômeno; 

ilustrando o cenário goiano a partir de dados epidemiológicos e revisando as atuais ações de 

enfrentamento propostas por Políticas Públicas. 

 

Métodos 

 

A metodologia do presente trabalho foi feita por etapas, ou seja, cada capítulo possui a 

sua metodologia própria. O delineamento desta pesquisa define-se por ser exploratório, 

descritivo, analítico e de natureza qualitativa. A seguir, será detalhada a metodologia de cada 

capítulo. 
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O primeiro capítulo tem o objetivo de explorar, por meio de uma revisão de literatura, 

o objeto de pesquisa. Esta revisão possui um caráter não sistemático, mas bibliográfico. A 

pesquisadora teve o objetivo de respaldar teoricamente o objeto, a fim de discutir 

posteriormente os assuntos de forma mais aprofundada. Esta revisão não seguiu um método 

rígido de buscas: foram retirados trechos de livros, clássicos, busca a artigos/dissertações/teses 

em periódico indexados e não indexados, com palavras-chave relacionadas ao tema (suicídio; 

automutilação; adolescência, violência, vulnerabilidade); que foram selecionados segundo sua 

relevância para a discussão. Acredita-se que essa busca não sistemática permite um acesso 

maior por parte do pesquisador ao conhecimento já produzido sobre determinado tema, em que 

a abrangência teórica e metodológica agregam a construção do objeto de pesquisa.  

O segundo capítulo apresenta uma revisão integrativa da literatura; cuja metodologia 

segue um rigor metodológico próprio, seguindo as fases de: 1) identificação do problema de 

pesquisa e hipótese; 2) seleção dos critérios de inclusão e exclusão; 3) delineamento e 

categorização das informações extraídas; 4) avaliação dos estudos selecionados; 5) 

interpretação dos dados; 6) apresentação, revisão e síntese do conhecimento levantado (Souza, 

Silva & Carvalho, 2010). A amostra foi coletada nas seguintes bases de dados: 

ScientificElectronic Library Online (SCIELO) e BVS (Biblioteca Virtual em Saúde) - Lilacs 

(Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde). Os descritores empregados 

nas buscas foram suicídio, adolescência, adolescente, automutilação e autolesão. Estes 

descritores foram aplicados com a utilização do operador booleano AND e OR, sendo: suicídio 

AND adolescência OR adolescente AND automutilação OR autolesão.  

Os critérios de inclusão estabelecidos foram: artigos publicados entre os anos de 2015 a 

2020, em português e inglês, totalizando 129 publicações; sendo 36 artigos na base de dados 

Scielo e 93 no BVS - Lilacs. Foram incluídos também nessa pesquisa, estudos com todos os 

delineamentos, devido ao número reduzido de produções, e por compreender a relevância de 

estudos qualitativos e quantitativos para a produção do conhecimento, não atribuindo valor a 

abordagem teórica, técnica ou intervenção proposta nos estudos. Os critérios de exclusão foram 

estudos com amostras de outras faixas etárias e grupos (idosos, indígenas, usuários de droga), 

livros de resumos, artigos da área médica com exceção da psiquiatria. Após a aplicação dos 

critérios de exclusão foram selecionados 25 artigos na base de dados Scielo e 63 artigos da base 

de dados BVS. Após a leitura dos títulos dos artigos, foram lidos os resumos dos artigos 

selecionados (19 do Scielo e 38 do BVS), sendo selecionados para leitura na íntegra 9 artigos 

do Scielo e 12 artigos no BVS para fichamento, sendo excluídos os demais por se distanciarem 
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da pergunta de pesquisa da presente revisão. Foram excluídos 6 artigos por estarem duplicados 

nas duas plataformas restando, assim, 15 artigos utilizados na revisão. 

O terceiro capítulo trata-se de uma apresentação e discussão de dados coletados pelo 

Núcleo de Prevenção à Violência e Promoção à Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde de 

Goiânia sobre o perfil epidemiológico dos casos de violência interpessoal e autoprovocada, que 

incluem dados a partir do ano de 2010. Neste estudo, foram compilados dados sobre as 

características das notificações e o perfil sociodemográfico da vítimas e autores de violência. 

Essas notificações são colhidas por meio das fichas do Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação (SINAN), um sistema on-line de registro de notificações em Saúde. Os dados dos 

Boletins Epidemiológicos são de acesso público, e foram utilizados os dados sobre violência 

interpessoal e autoprovocada, nesta discussão. 

Ainda no terceiro capítulo foi feita uma busca pelas Políticas Públicas nas esferas 

federal, estadual e municipal. Essa pesquisa teve o caráter documental, uma vez que foi feita 

uma análise dos atos normativos vigentes; portanto, configura-se em uma metodologia de 

pesquisa de análise documental. A busca pelas Políticas públicas nacionais foi feita por meio 

do Site Oficial do Planalto, onde se concentra a Legislação disponibilizada para consulta 

pública. Para essa busca, foi colocado o filtro “leis” com os descritores “suicídio e 

automutilação”. Com 10 resultados, foi feita a leitura das ementas e selecionada apenas uma 

lei, que, de fato, instaura um ato normativo vigente sobre a temática proposta.  

A busca pelas Políticas Públicas estaduais foi feita por meio do site oficial da Secretaria 

do Estado da Casa Civil – Governo do Estado de Goiás (LegislaGoiás), que conta o acesso 

público a Decretos, Leis e Portarias. A primeira busca, contou com a utilização do descritor 

“violência”. A princípio, foi utilizado o descritor “criança e adolescente”, contudo os resultados 

foram bastante limitados e, por isso optou-se pela palavra “violência”. A partir dos 232 

resultados, foram lidas as ementas e selecionadas aquelas que tinham em seu cerne, a temática 

violência em relação à criança e ao adolescente, totalizando 16 atos normativos. 

A próxima busca, também no site oficial da Secretaria do Estado da Casa Civil – 

Governo do Estado de Goiás (LegislaGoiás), foi feita a partir do descritor “suicídio”. Ressalta-

se que não foram encontradas buscas com o descritor “automutilação” ou “autolesão” ou 

“autoagressão”. Dentre os 5 resultados do descritor “suicídio”, uma lei não se encontra mais 

em vigor. Portanto, foram apresentados 4 resultados.  

Por fim, a busca das Políticas Públicas Municipais foi feita no Site Oficial da Prefeitura 

em que é disponibilizada a consulta de leis complementárias, ordinárias e decretos por busca 
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simples e intuitiva. Foram usados os descritores “criança & adolescente & violência”. Obteve-

se 22 resultados, posteriormente filtrados pela leitura das ementas. Incluiu-se na tabela as 

políticas consideradas relevantes para a garantia dos direitos da criança e do adolescente de 

forma explícita; portanto, foram excluídas da seleção decretos de aprovação de regimento 

interno, leis orçamentárias, fixação e alteração de custos e despesas e serviços prestados pela 

prefeitura. A exclusão foi feita apenas a título de relevância da lei para o presente trabalho.  
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Capítulo 2 - Violência interpessoal e autoprovocada: revisão integrativa da literatura 

 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (2010) sinais, sintomas e patologias (ou 

problemas de saúde mental), a exemplo de: depressão, alcoolismo, abuso, perdas, 

vulnerabilidade social, histórico de tentativas de suicídio, fatores culturais, sociais e a história 

de violência podem ser consideradas de risco para o suicídio. Segundo Braga e Dell´Aglio 

(2013) esses aspectos não são preditores do suicídio, se isolados; mas, as consequências dessas 

associações aumentam a vulnerabilidade de um indivíduo a ter comportamentos suicidas. Nesse 

sentido, segundo as autoras e, com base em um levantamento bibliográfico, a exposição a 

diferentes tipos de violência tem sido veementemente apontada como um dos fatores de risco 

para o suicídio em adolescentes. 

A presente revisão tem como objetivo apresentar uma síntese das produções científicas 

a respeito da relação entre o suicídio e a automutilação na adolescência e as violências vividas 

ao longo do desenvolvimento. Objetiva-se investigar se esse fator tem sido significativo 

enquanto fator de risco e/ou enquanto um aspecto envolvido na história dos adolescentes com 

comportamentos de violência autoprovocada, com base na literatura no período de janeiro de 

2015 a dezembro de 2020. 

Este capítulo se trata de uma revisão integrativa da literatura acerca do suicídio e da 

automutilação na adolescência. Este método de pesquisa permite uma análise e síntese de 

pesquisas científicas, sendo um pilar na prática baseada em evidências, cuja finalidade é 

sintetizar resultados a respeito de um determinado tema em questão, de forma ordenada, 

abrangente e sistemática, constituindo um corpo de conhecimento acerca do assunto pesquisado 

(Ercole, Melo & Alcoforado, 2014).  Segundo os autores, para que a revisão integrativa seja 

construída, é necessário seguir seis passos, constituídos em: 1) identificar o tema, problema de 

pesquisa e criar a hipótese; 2) selecionar os critérios de inclusão e exclusão da amostra; 3) 

delinear as informações extraídas dos estudos escolhidos e categorizar os mesmos; 4) avaliar 

os estudos incluídos na amostra; 5) interpretar os resultados; 6) apresentar, revisar e sintetizar 

o conhecimento adquirido (Souza, Silva & Carvalho, 2010). 

A pergunta norteadora da presente pesquisa foi: qual a relação entre a violência e o 

suicídio e a automutilação na adolescência? A hipótese, baseada em um primeiro levantamento 

bibliográfico, não sistemático, é de que há relação entre ser vítima de violência (sexual, 

psicológica, física) durante a infância e/ou adolescência e o risco de suicídio e de 

comportamentos de automutilação durante a adolescência. 
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 A amostra foi coletada com base nos periódicos indexados nas bases de dados do 

ScientificElectronic Library Online (SCIELO) e BVS (Biblioteca Virtual em Saúde) - Lilacs 

(Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde). Os descritores empregados 

nas buscas foram suicídio, adolescência, adolescente, automutilação e autolesão. Estes 

descritores foram aplicados com a utilização do operador booleano AND e OR, sendo: suicídio 

AND adolescência OR adolescente AND automutilação OR autolesão. A escolha pelo descritor 

autolesão deve-se ao fato de não haver um consentimento entre a comunidade científica sobre 

a terminologia, sendo igualmente encontrado na literatura os dois termos mencionados, para 

maior abrangência do assunto. 

Os critérios de inclusão estabelecidos foram: artigos publicados entre os anos de 2015 a 

2020, em português e inglês, totalizando 129 publicações; sendo 36 artigos na base de dados 

Scielo e 93 no BVS - Lilacs.  

 

Tabela 1 - Resultados iniciais por base de dados. 

BASE DE 

DADOS 

DESCRITORES RESULTADOS  

Scielo “suicídio AND adolescência 

OR adolescente AND 

automutilação OR autolesão” 

36  

BVS - LILACS 

 
“suicídio AND adolescência 

OR adolescente AND 

automutilação OR autolesão” 

93  

Total de resultados: 129 

 

 

Foram incluídos também nessa pesquisa, estudos com todos os delineamentos, devido 

ao número reduzido de produções, e por compreender a relevância de estudos qualitativos e 

quantitativos para a produção do conhecimento, não atribuindo valor a abordagem teórica, 

técnica ou intervenção proposta nos estudos. Os critérios de exclusão foram estudos com 

amostras de outras faixas etárias e grupos (idosos, indígenas, usuários de droga), livros de 

resumos, artigos da área médica com exceção da psiquiatria.  

 

Tabela 2- Critérios de Inclusão e Exclusão. 

BASE DE 

DADOS 

CRITÉRIOS DE INCLUSÃO CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

Scielo 
- Artigos publicados entre os 

anos 2015 a 2020 

- Trabalhos de acesso restrito ou 

incompletos (resumos); 
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- Artigos completos publicados 

em periódicos; 

- Artigos em português e inglês 

- Artigos de todos os 

delineamentos de pesquisa 

 

 

 

 

 

- Estudos com amostras de outras 

faixas etárias e grupos (idosos, 

indígenas, usuários de droga) 

- Livros de resumos, artigos da 

área médica com exceção da 

psiquiatria.  

- Estudos que não atendessem, em 

nenhum aspecto, ao objetivo da 

pesquisa 

BVS 

- Artigos publicados entre os 

anos 2015 a 2020 

- Artigos completos publicados 

em periódicos; 

- Artigos em português e inglês 

- Artigos de todos os 

delineamentos de pesquisa 

 

- Trabalhos de acesso restrito ou 

incompletos (resumos); 

- Estudos com amostras de outras 

faixas etárias e grupos (idosos, 

indígenas, usuários de droga) 

- Livros de resumos, artigos da 

área médica com exceção da 

psiquiatria.  

- Estudos que não atendessem, em 

nenhum aspecto, ao objetivo da 

pesquisa 

 

 

Após a aplicação dos critérios de exclusão foram selecionados 25 artigos na base de 

dados Scielo e 63 artigos da base de dados BVS. Após a leitura dos títulos dos artigos, foram 

lidos os resumos dos artigos selecionados (19 do Scielo e 38 do BVS), sendo selecionados para 

leitura na íntegra 9 artigos do Scielo e 12 artigos no BVS para fichamento, sendo excluídos os 

demais por se distanciarem da pergunta de pesquisa da presente revisão. Foram excluídos 6 

artigos por estarem duplicados nas duas plataformas restando, assim, 15 artigos utilizados nessa 

revisão. 

 

Tabela 3- Estudos Selecionados para Leitura e Análise na Íntegra 

 

BASE DE DADOS TIPOS DE TRABALHO RESULTADOS 

Scielo Artigos 9 

BVS – LILACS Artigos 12 

Publicações duplicadas 

(excluídos) 

Artigos 6 

TOTAL =                                                                                                                                15   

 

Esses artigos foram organizados em uma planilha em Excel e fichados com os seguintes 

tópicos: título do artigo, autores, país de origem e aplicação do estudo, delineamento, objetivo, 
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instrumentos, amostra, resultados alcançados e síntese do estudo. 

 

Tabela 4- Artigos utilizados na Revisão Integrativa. 

TÍTULO DATA AUTORES BASE DE 

DADOS 

Prevalência e fatores associados à 

ideação suicida na adolescência: 

revisão de literatura 

 

            

2015 

Moreira, L. C. O. & Bastos, P. 

R. H. O. 

Scielo 

   BVS-LILACS 

Cyberbullying and adolecent mental 

health: systematic review 

2015 Bottino, S. M. B., Bottino, C. 

M. C., Regina, C. C., Correia, 

A. V. L., & Ribeiro, W. S. 

Cyberbullying 

and adolecent 

mental health: 

systematic 

review 

Comportamentos suicidas em 

adolescentes do sul do Brasil: 

Prevalência e características 

correlatas 

2016 Alves Junior, C. A. S.; Nunes, 

H. E. G.; Gonçalves, E. C. A.; & 

Silva, D. A. S. 

   BVS-LILACS 

Impact of bullying victimization on 

suicide and negative health behaviors 

among adolescents in Latin America 

2016 Romo, M. L., & Kelvin, E. A. Scielo 

   BVS-LILACS 

Características dos casos de violência 

sexual contra mulheres adolescentes 

e adultas notificados pelos serviços 

públicos de saúde em Santa Catarina, 

Brasil 

2016 Delziovo, C. R.; Bolsoni, C. 

C.; Nazário, N. O.; Coelho, E. 

B. S. 

Scielo 

Physical pain and hopelessness in 

school teenagers 

2018 Faria, D. A.; Souza, E. D.; 

Belo, V. S.; &Botti, N. C. L.            

Scielo 

Crise e saúde mental na 

adolescência: a história sob a ótica de 

quem vive. 

2018 Rossi, L. M.; Marcolino, T. Q.; 

Speranza, M.; & Cid, M. F. B. 

Scielo 

   BVS-LILACS 

Suicide risk and childhood trauma in 

individuals diagnosed with 

posttraumatic stress disorder 

2018 Bach, S. L.; Molina, M. A. L.; 

Jansen, K.; Silva, R. A.; 

Souza, L. D. M. 

   BVS-LILACS 

Violência e risco de suicídio na 

construção das masculinidades 

adolescentes 

            

2018 

 

Santos, W. B. & Dinis, N. F.  Scielo 

Prevalencia de comportamientos 

suicidas y sus 

factoresasociadosenestudiantes 

adolescentes peruanos: análisis de 

encuesta de 2010 

2019 Hernández-Vásquez, A.; 

Vargas-Fernandéz, R.; Díaz-

Seijas, D.; Tapia-López, E.; 

&Bendezu-Quispe, G. 

   BVS-LILACS 

 

Child and adolescent violence: oral 

story of women who attempted 

suicide 

2019 Correia, C. M.; Gomes, N. P.; 

Diniz, N. M. F.; Andrade, I. C. 

S.; Romano, C. M. C.; & 

Rodrigues, G. R. S. 

Scielo 

   BVS-LILACS 

The association between adolescent 

suicide rates and socioeconomic 

indicators in Brazil: a 10-years 

retrospective ecological study. 

2019 Jaen-Varas, D., Mari, J. J., 

Asevedo, E., Borschmann, R., 

Diniz, E., Ziebold, C., & 

Gadelha, A. 

   BVS-LILACS 
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A fim de organizar os textos encontrados, e clarificar as evidências distribuídas por todo o 

processo de organização de forma sistemática, foram definidos eixos temáticos comuns, que 

promovem a relação entre as palavras-chaves estudadas e suas principais relações. 

São relações discutidas, nos títulos que atribuem aos fatores de risco de violências 

autoprovocadas (automutilação e o suicídio), os seguintes e principais temas: apoio parental, e 

relacionamento entre pares; bullying; e elementos psicossociais associados, que podem a vir 

desencadear o suicídio, no processo de desenvolvimento humano não saudável.  

 

2.1 Apoio parental, relacionamento entre pares e violência intrafamiliar 

 

A violência pode assumir diversas facetas a depender do contexto na qual se manifesta; 

até mesmo de forma velada, mas igualmente prejudicial à vítima. Nesta presente discussão, 

pretende-se abordar, com base em estudos e pesquisas realizadas por diversos autores, 

circunstâncias que provocam o surgimento da violência, associada ao suicídio, explicitando os 

fatores que podem estar relacionados, de forma causal, a esta ação de autoextermínio que gera 

consequências destrutivas, tanto individuais quanto sociais. 

Existem situações em que o comportamento suicida é interiorizado em um indivíduo 

pela sua própria família, através de atos de violência. Essa afirmação se comprovou na pesquisa 

realizada por Bach et al. (2018), que pretendia identificar a existência de uma relação entre o 

risco de suicídio de um sujeito com os traumas que vivenciou na infância. Neste estudo em 

questão, o trauma infantil se referia a negligência e abuso emocional, que são caracterizados 

como tipos de violência. Aqueles que apresentavam estes fatores obtiveram uma prevalência 

de risco de suicídio de 63,6%, ressaltando a importância para a associação entre traumas infantis 

Victims of bullying, symptoms of 

depression, anxiety and stress, and 

suicidal ideation in teenagers 

2020 Pimentel, F. O.; Méa, C. P. D.; 

Patias, N. D. 

Scielo 

   BVS-LILACS 

Suicide mortality among youth in 

southern Brazil: a spatiotemporal 

evaluation of socioeconomic 

vulnerability 

2020 Alarcão, A. C.; Dell’Agnolo, 

C. M.; Vissoci, J.R.; Carvalho, 

E. C. A.; Staton, C. A.; 

Andrade, L.; Fontes, K. B.; 

Pelloso, S. M.; Nievola, J. C.; 

& Carvalho, M. D.  

   BVS-LILACS 

Saúde dos adolescentes da coorte de 

nascimentos de São Luís, Maranhão, 

Brasil, 1997/1998 

            

2020 

 

Simões, V. M. F.; Batista, R. 

F. L.; Alves, M. T. S. S. B.; 

Ribeiro, C. C. C.; Thomaz, E. 

B. A. F.; Carvalho, C. A.; & 

Silva, A. A. M. 

   BVS-LILACS 

Total de resultados: 15 
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e o aumento do risco de suicídio (Bach et al., 2018). 

Com resultados próximos, a pesquisa de Correia et al. (2019) descobriram que mulheres 

que realizaram tentativas de suicídio, foram, em sua maioria, marcadas pela violência 

intrafamiliar em sua infância e adolescência. Tais experiências violentas se categorizam como: 

rejeição e depreciação por parte dos pais, falta de afetividade e desqualificação do sofrimento. 

Além da violência psicológica exercida pelos pais, como a negligência, humilhação, e privação 

do lazer, a violência sexual, praticada por familiares e violência física, também estiveram 

alinhados com o comportamento suicida, nessa pesquisa (Correia et al., 2019). 

Entretanto, não se pode afirmar que a única atribuição familiar quanto ao risco de 

comportamento suicida se refere às atitudes violentas. Hérnandez-Vásquez et al. (2019), em seu 

estudo, descobriram outra relação interessante entre a família e o comportamento de 

autoextermínio de um indivíduo. De acordo com sua pesquisa, existem indicadores apontando 

que a ideação e o planejamento suicida podem ser estimulados pela falta de contato e apoio 

parental, na adolescência. Adolescentes com pouco ou nenhum apoio paterno/materno 

apresentaram uma maior incidência destes comportamentos do que aqueles que mantém um 

convívio funcional com os pais (Hérnandez-Vásquez et al., 2019). 

Da mesma forma, Rossi et al. (2018) identificaram que as relações entre os adolescentes 

e seus familiares próximos servem tanto como desencadeadores de estresse, no caso de 

possuírem uma base violenta, como fatores protetivos, gerando sentimentos de segurança. Isso 

significa que, a depender da relação que um adolescente possui com seus familiares, há a 

possibilidade de aumento ou diminuição do risco de comportamento suicida. Delziovo et al. 

(2016) enfatizam, em seu estudo com mulheres vítimas de violência sexual, que a maior parte 

das adolescentes são abusadas por alguém de seu convívio, muitas vezes um familiar. Como 

visto anteriormente, este tipo de situação pode vir a desencadear em comportamentos suicidas 

(Correia et al., 2019). 

 

2.2 Bullying e a adolescência 

 

Embora o contexto familiar influencie na prevenção ou na vivência violenta de crianças 

e adolescentes, outros contextos também são determinantes na ocorrência dessas experiências 

negativas na vida dos indivíduos, a exemplo da escola. Pimentel, Meá e Patias (2018), em seu 

estudo, apontam o bullying como um dos possíveis desencadeadores de ideação suicida. Foi 

evidenciado que o bullying tem sido um tipo de violência bastante comum na infância e 
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adolescência. Essas vítimas consideram o fato de serem excluídas por colegas e serem alvos de 

piadas e boatos maldosos como um dos maiores motivos de sofrimento psíquico, e pode ser 

percebido que, devido à pressão psicológica que os adolescentes sofrem nesta época, há um 

aumento no índice de ideação suicida por parte dos mesmos (Pimentel, Meá & Patias, 2018). 

Romo e Kelvin (2016) já haviam chegado a um resultado parecido. Em sua pesquisa, 

que engloba cinco países latinos, os autores compararam a prevalência da vitimização por 

bullying com tentativas/ideações suicidas e comportamentos não-saudáveis. Embora haja uma 

variedade entre os países no que se refere à prevalência da vitimização, a pesquisa concluiu de 

forma consistente a associação deste fator com comportamentos não-saudáveis (como o uso de 

drogas), ideação e comportamento suicida. Em outras palavras, ser vítima constante de bullying 

pode favorecer o desenvolvimento destes comportamentos (Romo & Kelvin, 2016).  

Sendo um tipo de violência, o bullying também se manifesta em diferentes contextos, 

sendo um deles o ciberbullying. O cyberbullyng refere-se ao bullying praticado contra alguém 

através da internet ou de outra tecnologia; temática que, inclusive, já foi alvo de produções 

cinematográficas. Bottino et al. (2015) verificou, em seu estudo, que as vítimas do ciberbullying 

costumam fazer parte de famílias monoparentais; possuem problemas psicossomáticos; 

apresentam dificuldades de percepção, problemas emocionais e sociais; e não se sentem 

protegidos pela escola e professores. Aqueles que se utilizam desta prática, por outro lado, 

normalmente tem experiências com outras formas de bullying; usam diariamente mais de três 

horas de internet; têm problemas na escola e costume de assediar os outros pela internet. Para 

além disso, esta pesquisa concluiu que tanto o bullying quanto o ciberbullying estão associados 

com o aumento de ideação suicida tanto entre as vítimas quanto entre os ofensores (Bottino et 

al., 2015). 

 

2.3 Fatores psicossociais associados à violência autoprovocada 

 

 

Outro fator intrinsecamente ligado à violência são as dinâmicas psicossociais. Simões 

et al. (2020), em um estudo transversal de coorte, chegou ao resultado de que há importantes 

fatores de risco à saúde que aumentam a vulnerabilidade dos adolescentes, especialmente para 

as doenças e agravos não transmissíveis e transtornos mentais. A violência comunitária (furto, 

falta de segurança local), os sentimentos de ansiedade, desespero e depressão foram maiores 

nos indivíduos que já haviam sofrido algum tipo de violência. Outros aspectos levantados que 
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influenciam diretamente a saúde e bem-estar dos adolescentes são: consumo abusivo de álcool, 

qualidade ruim do sono, hipertensão arterial, percentual de gordura corporal, cefaleia e tempo 

elevado de telas. Dessa forma, dentre as conclusões resultantes da pesquisa, a violência na 

infância e a violência comunitária foram apontadas como fatores que colocam em risco uma 

adolescência saudável (Simões et al., 2020). 

Em uma pesquisa realizada por Alves Junior et al. (2016), descobriu-se um em cada dez 

adolescentes apresentaram pensamento e planejamento suicida, sendo que a proporção foi 

menor que um para as tentativas de suicídio. Além disso, os adolescentes acometidos pelos três 

comportamentos suicidas (pensamento, planejamento e tentativa suicida), apresentavam a 

característica de não dormir bem. Da mesma forma, os adolescentes suscetíveis ao pensamento 

suicida apresentavam a característica de serem mais novos e terem percepção inadequada do 

próprio peso corporal (Alves Junior et al., 2016). 

Em um estudo posterior, realizado por Faria et al. (2020), evidenciou-se uma elevada 

prevalência de dor e de desesperança nos adolescentes, indicando sofrimento psicológico, 

biológico e social que, muitas das vezes, é despercebido ou ignorado na população não clínica 

pesquisada nesse estudo. A dor de cabeça e dor nas costas em estudantes é frequente, o que 

pode levar a sofrimentos emocionais a longo prazo se não tratado. Ademais, a dor nas costas e 

a dor crônica estão associadas à desesperança grave. Assim, a pesquisa hipotetizou que a dor 

constante é um fator significativo para a ocorrência de quadros de desesperança (Faria et al., 

2020). 

Já os resultados obtidos na pesquisa feita por Alarcão et al. (2020) apontam para uma 

significativa associação entre a privação socioeconômica e os níveis de mortalidade por 

suicídio.  Segundo o estudo, quanto mais alto é o nível de educação/escolaridade, mais chances 

se têm de conquistar um emprego com um bom salário, possibilitando assim o acesso a serviços 

essenciais como moradia, alimentação, lazer, saúde, dentre outros, resultando em uma menor 

taxa de suicídio, realidade vista nas regiões mais desenvolvidas. Por outro lado, nas regiões 

onde apresentam níveis mais altos de pobreza, desemprego, Índice de desenvolvimento humano 

baixos, alta taxa de empregos informais e níveis baixos de escolaridade a taxa de mortalidade 

por suicídio é maior (Alarcão et al., 2020).   

Em contrapartida, Jean-Varas et al. (2019), em um estudo anterior ao citado acima, que 

também visava estabelecer uma relação entre a taxa de suicídio adolescente e indicadores 

econômicos, embora tenha percebido, através de sua pesquisa, que o aumento gradativo da taxa 

de suicídio gerou impacto na desigualdade social, não conseguiu reunir elementos o suficiente 
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que permitissem estabelecer uma relação causal entre a taxa de suicídio adolescente e os 

indicadores de suicídio, devido à falta de dados disponíveis acerca deste tema (Jean-Varas et 

al., 2019). 

 

2.4 Violência enquanto fator de risco para o suicídio 

 

A partir do que foi exposto até o momento, é perceptível como a violência se apresenta 

nos comportamentos suicidas. A violência autodirigida, muitas vezes, é uma resposta 

desesperada perante uma realidade essencialmente violenta. Santos e Diniz (2018) demonstram, 

em seu estudo, como o próprio discurso social heteronormativo é violento e pode vir a estimular 

comportamentos de autoextermínio, ao forçar indivíduos a se sentirem inadequados. Isso 

ocorre, por exemplo, com aqueles que se descobrem homoafetivos e que, tendo que lidar 

cotidianamente com o desajuste às normas socialmente impostas, como a heternormatividade, 

enxergam o suicídio como apenas mais uma resposta às diversas violências vividas após 

assumirem sua sexualidade (Santos & Diniz, 2018). 

Moreira e Bastos (2015), em uma revisão de literatura, constataram que os sintomas 

depressivos são um fator importante no risco de suicídio, bem como pertencer ao sexo feminino 

(que apresenta taxas mais altas de depressão do que o sexo masculino), sentimentos de 

desesperança, solidão, tristeza, preocupação, ansiedade e baixa autoestima. Outra variável 

encontrada pelos autores é a agressão por parte de pais e amigos, ser abusado fisicamente no 

ambiente escolar, uso de álcool e outras substâncias, conhecer alguma pessoa com tentativa de 

suicídio e, comunicação precária com os pais. Nesse sentido, conclui-se que a violência 

(agressão e abuso físico) são considerados fatores de risco para o suicídio (Moreira & Bastos, 

2015). 

A pesquisa de Hernández-Vásquez et al. (2019), citada anteriormente, também abrange 

a violência como um forte componente de sua análise, que não pode ser excluído de seu 

resultado final. Foi descoberto que os índices de ideação e planejamento suicida foram mais 

prevalentes em estudantes que vivenciaram dois ou mais episódios de agressão física no último 

ano (31,4% e 22,4% respectivamente) e naqueles que vivenciaram mais dias de assédio nos 

últimos 30 dias (37 % e 27,1 %). Fatores como o abuso e a agressão física se associaram com 

uma maior prevalência de ideação e planejamento suicida em estudantes adolescentes do Peru. 

Quanto à intimidação, foi informado que, em 2015, 73,3% das meninas e dos meninos de 9 a 

11 anos haviam sido vítimas de violência por seus companheiros em instituições educativas em 
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algum momento de suas vidas. Além disso, 75% dos estudantes peruanos informaram terem 

sido vítimas de agressões verbais ou físicas por parte de seus companheiros em algum 

momento. A metade dos estudantes não buscam ajuda, e os que têm limitações físicas são ainda 

mais propensos a sofrerem agressões (Hernández-Vásquez, 2019). 

Da mesma forma, novamente o estudo de Delziovo et al. (2016) traz elementos 

importantes para a discussão sobre violência. Por se tratar de uma pesquisa referente à violência 

sexual sofrida por mulheres e sua relação à tentativa de suicídio, os resultados significativos 

apontam a direta relação entre esses tipos de violência. Sendo assim, se torna clara a influência 

da violência sexual no comportamento suicida dos indivíduos.  

É possível perceber como os autores dialogam entre si, ainda que possuam 

direcionamentos diferentes para a violência. Autores como Santo e Diniz (2016), Moreira e 

Bastos (2015), Hernández-Vásquez et al. (2019), Rossi et al. (2018), Delziovo et al. (2016), 

Correia et al. (2019), e Simões et al. (2020) identificam a vivência de experiências de violência 

como um dos fatores que pode vir a levar o indivíduo a cometer suicídio. Neste sentido, ainda 

que seus estudos se diferenciem nos objetivos e dados estudados, acabam por revelar a mesma 

raiz para a problemática do comportamento suicida: a violência (Santos & Diniz, 2016; Moreira 

& Bastos, 2015; Hernández-Vásquez et al., 2019; Rossi et al., 2018; Delziovo et al., 2016; 

Correia et al., 2019; Simões et al, 2020). 

Da mesma forma, em suas pesquisas, Santos e Diniz (2018), Pimentel et al. (2020), 

Romo e Kelvin (2016), e Bottino et al. (2015) concordam que o bullying é uma das formas de 

agressão que está relacionada tanto com a ideação quanto com o comportamento suicida. 

Embora nem todos os estudos estivessem focados necessariamente no estudo do fenômeno do 

bullying, os autores perceberam que esta prática está associada ao aumento da taxa de 

comportamentos de autoextermínio, tanto para quem sofre quanto quem o pratica (Santos & 

Diniz, 2018; Pimentel et al. 2020; Romo & Kelvin, 2016; Bottino et al., 2015). 

No que tange aos aspectos biológicos referentes ao fenômeno do suicídio, Alves Júnior 

et al. (2016) e Faria et al. (2020) obtiveram alguns resultados interessantes. De acordo com seus 

estudos, respectivamente, foi possível verificar relações entre pensamento, planejamento e 

tentativa suicida com a falta de uma noite boa de sono em alguns adolescentes; assim como a 

prevalência de dor, relacionada com dor de cabeça e nas costas, aumentando o sentimento 

crônico de desesperança, que pode vir a levar a um comportamento suicida (Alves Júnior et al., 

2016; Faria et al., 2018). 

Autores como Simões et al. (2020) e Alarcão et al. (2020) evidenciam a importância de 
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fatores socioeconômicos para o aumento da taxa de suicídio. Segundo as pesquisas realizadas, 

indivíduos que residem em locais violentos, ou em situação de vulnerabilidade, com um maior 

índice de pobreza e desemprego, a taxa de mortalidade por suicídio tende a ser elevada, devido 

ao sentimento constante de desesperança, ansiedade e depressão que estes indivíduos possuem 

(Simões et al., 2020; Alarcão et al., 2020). 

Salienta-se que, nas buscas realizadas para a construção da presente revisão não foi 

encontrado nenhum artigo referente a automutilação/autolesão. Todos os artigos contidos nessa 

análise foram referentes ao suicídio, mesmo que esse fenômeno tenha sido colocado como 

descritor nas buscas. Esse fato é um dado importante, pois evidencia a escassez de literatura e 

produções científicas acerca desse tema. Outro fato relevante notado pela autora é a carência 

de artigos sobre o suicídio e a violência sob perspectiva da psicologia. Por isso, salienta-se a 

necessidade de um enfoque psicológico sobre esses fenômenos. 

De acordo com todo o conteúdo que foi exposto acima, se torna evidente a relação entre 

a violência, em seus diversos formatos, e o suicídio; estimulando-o e, muitas vezes, se tornando 

o estopim para a concretização dos comportamentos autoprovocados. Neste sentido, a violência 

surge assumindo suas diversas faces destrutivas, seja no meio intrafamiliar, sexual, camuflada 

no discurso social, e na forma de bullying e ciberbullying; culminando no desespero contido 

nos atos autodestrutivos. 
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Capítulo 3- Boletim Epidemiológico e Políticas Públicas  

 

Buscou-se até aqui compreender por meio dos fenômenos psicossociais estudados, as 

possíveis relações entre as violências interpessoais e autoprovocadas na adolescência. Para que 

se atinjam os demais objetivos serão ilustrados e discutidos dados públicos de livre acesso, 

computados pelo Núcleo de Vigilância às Violências e Promoção da Saúde (Secretaria 

Municipal de Saúde de Goiânia), colhidos por meio das fichas de notificações de violência 

(SIM e SINAN). Os dados referem-se à violência interpessoal e autoprovocada entre os anos 

de 2010 a 2020 e, corroborando com a finalidade deste trabalho, concentram-se maiores 

informações sobre crianças e adolescentes. Por meio dos dados, torna-se possível discutir 

brevemente a respeito de alguns dos desdobramentos psicossociais da adolescência, 

relacionados às violências. Este fragmento da pesquisa tem por objetivo apresentar, com base 

no boletim epidemiológico, o cenário goiano no contexto de violência; bem como subsidiar a 

posterior revisão sobre as atuais políticas públicas federais, estaduais e municipais.  

O Núcleo de Prevenção das Violências e Promoção da Saúde (NPVPS) da Secretaria 

Municipal da Saúde de Goiânia (SMS), núcleo responsável por computar os dados aqui 

apresentados, tem como rotina acompanhar todas as notificações compulsórias dos casos de 

violência que são emitidas pelas Unidades de Saúde de Goiânia. Os núcleos fazem parte da 

Política Nacional de redução da Morbimortalidade por Acidades e Violências, e foi instituído 

pela Portaria no 936, de 18 de maio de 2004 (Brasil, 2009).  Apesar de a implantação da 

notificação nacional ter-se iniciado no mês de agosto de 2006 em Goiânia, esse 

acompanhamento revelou que existe ainda uma elevada subnotificação dos casos de violência.  

Nesse sentido, serão analisados os boletins epidemiológicos públicos, elaborados a 

partir das notificações de violência, colhidas através das fichas do Sistema de Informação de 

Agravos de Notificação (SINAN) e do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) nos 

casos fatais resultantes em mortes, repassadas pelas unidades de saúde do município de Goiânia. 

Compreende-se e enfatiza-se a necessidade de um olhar crítico e social nos processos de saúde 

e doença que permeiam o desenvolvimento humano. A ficha de notificação de violência do 

SINAN (anexo I) abrange tanto a violência interpessoal quanto a autoprovocada, e por meio de 

sessenta e nove itens e serem preenchidos pelo profissional que notifica a violência, colhe 

diversas informações a respeito da vítima (dados pessoais, sociodemográficos), dados da 

ocorrência, do autor da violência e encaminhamentos. 
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3.1 Apresentação dos dados: Boletim Epidemiológico de 2010 a 2020 no município de 

Goiânia 

Foi realizado pelo Núcleo de Prevenção à Violência e Promoção à Saúde, da Secretaria 

Municipal de Saúde de Goiânia, um estudo descritivo sobre o perfil epidemiológico dos casos 

de violência interpessoal e autoprovocada, que incluem dados a partir do ano de 2010. Segundo 

o que foi informado pelo Núcleo, os dados de notificação de violência interpessoal e 

autoprovocada geram um boletim mensal e anual, com a compilação dos dados para maior 

controle epidemiológico das notificações de violência ao longo dos anos.  

O estudo contou com uma análise descritiva das características sociodemográficas e de 

ocorrência dos casos notificados de violência interpessoal e autoprovocada, com base nas 

notificações se violência repassadas pelos setores de saúde por meio das fichas do SINAN. 

Serão apresentados e discutidos alguns desses dados, considerados relevantes desdobramentos 

psicossociais da violência, na infância e adolescência.  

 

3.1.1 Notificação de violências: 2010 a 2018 

 

De 2010 a 2018 o SINAN notificou 19.589 (dezenove mil quinhentos e oitenta e nove) 

casos de violência interpessoal ou autoprovocada em Goiás. Sendo 12.888 (doze mil oitocentos 

e oitenta e oito) residentes do município de Goiânia/GO. Desses, 1.780 (mil setecentos e 

oitenta) foram relacionados à lesão autoprovocada incluindo automutilações e tentativas de 

suicídio, sendo 64% (1.141 casos) do sexo feminino e 35,8% (638 casos) do sexo masculino. 

No transcurso temporal dos anos de 2010 a 2018 houve um aumento de 266% de notificações 

de lesões autoprovocadas em mulheres e 165% em homens. 
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Figura 2: Frequência de notificações por lesão autoprovocada, segundo sexo e ano, notificadas em residentes de 

Goiânia. 

Fonte: Sistema de Informação Sinan-Net – SMS/SVS/DIVEP/NPVS, dados extraídos em 06/10/2020. 

 

Em relação à faixa etária, nos últimos 5 anos (2013 a 2018) notou-se o aumento de 475% 

nos casos envolvendo adolescentes menores (10 a 14 anos) e 277% em adolescentes maiores 

(15 a 19 anos), tendo atingido no ano de 2018, 382 (trezentos e oitenta e dois) casos de 

ocorrência de tentativas de suicídio, sendo desses 273 (71,5%) mulheres e 109 (28,5%) homens. 

Quanto às características sociodemográficas, na faixa etária de 10 a 29 anos, constou-se 

a predominância em indivíduos negros, com 50,8% em homens e 46,6 % em mulheres. Destes, 

parte dos homens (31,2%) possuía ensino fundamental completo/incompleto e apenas 23,6% 

apresentou ensino médio completo/incompleto. Parte das mulheres apresentou ensino médio 

incompleto/completo (26%) e 24,5% com ensino fundamental completo/incompleto. Por fim, 

90,7% no sexo feminino e 86,2% no masculino vivem em zona urbana. 

No tocante às características da ocorrência, a maioria das lesões autoprovocadas ocorre 

na própria residência: 90,8% em indivíduos do sexo feminino e 73,5% homens. Sendo que, 

39% das lesões autoprovocadas tinham caráter repetitivo no sexo feminino e 34,3% no 

masculino. Desses, somente 1,1% dos casos apresentavam alguma relação com o trabalho no 

sexo feminino, enquanto no sexo masculino esse percentual foi de 2,7%. Foi identificado como 

meio de agressão mais frequente das lesões autoprovocadas: o envenenamento/intoxicação, 

seguido pelo objeto perfuro-cortante e a arma de fogo, nos últimos anos dessa série.  

Os dados desse boletim convergem em partes com o estudo de Bahia et al. (2020), que 

afirmam que, no Brasil, os números de hospitalização por tentativas de suicídio são maiores 

entre adolescentes do sexo feminino, cerca de três para cada internação do sexo masculino. 
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Ainda sobre o sexo feminino, o método utilizado em sua maioria para a realização das tentativas 

de suicídio se enquadram em intoxicações de substâncias, especialmente analgésicos. Quanto 

aos homens, os métodos de mais utilizados são enforcamento e arma de fogo (Bahia et al., 

2020). 

Foi constatado que as taxas de violências autoprovocadas e tentativas de suicídio com 

caráter repetitivo possuem valores consideráveis para ambos os sexos, mas foram mais 

frequentes entre as mulheres. Os indivíduos que tentam o suicídio precisam ser um dos 

principais focos das ações de vigilância e de práticas preventivas dos serviços de saúde, pois o 

risco de uma outra tentativa é altíssimo (Brasil, 2017). A tentativa de suicídio é a representação 

de um processo de crise, que se progride de forma gradativa; e, por isso, intervir 

antecipadamente e adequadamente à situação de forma a envolver o indivíduo e seu conjunto 

de relações, é um mecanismo de precaução contra o suicídio (Brasil, 2017). 

No período de 2010 a 2017, ocorreram 690 (seiscentos e noventa) óbitos em decorrência 

de suicídio em Goiânia-GO, com taxa geral de suicídios de 6,2/100 mil habitantes. Em relação 

às características sociodemográficas, a taxa de suicídio do sexo masculino foi de 3,2 vezes 

maior que a do sexo feminino, tendo como maiores taxas observadas em pessoas com 60 anos 

ou mais, indivíduos negros, solteiros, do sexo masculino e com escolaridade de 4 a 7 anos de 

estudos. No ano de 2018, houve 440 notificações de lesão autoprovocada, dessas, 382 (86,8%) 

com certeza de intenção suicida. Já os casos sem intenção suicida foram 40 (9%), tendo sido 

notificados como episódios de automutilação. 

 Em relação às características sociodemográficas neste ano, a maioria ocorreu entre o 

sexo feminino (71,5%) tendo a maior parte dos indivíduos, o ensino médio completo.  A faixa 

etária predominante foi de 20 a 29 anos seguido de 15 a 19 anos em ambos os sexos. A maioria 

acometeu em indivíduos negros. 

 Seguindo as características da ocorrência, contou-se que o mês de maior frequência foi 

outubro, com menor ocorrência nos finais de semana, e maior número de tentativas notificadas 

na segunda-feira (18%). Quanto ao turno, a maioria ocorreu no período noturno (28%) com 

horário de maior frequência às 20 horas. Por fim, o meio de agressão mais utilizado foi a 

ingestão de substancias exógenas em ambos os sexos. 

 Adiante, no ano de 2018, ocorreram 99 óbitos por suicídio, majoritariamente observadas 

na faixa etária de 15 a 19 anos. Porém, quando estratificado por faixa etária e sexo, as maiores 

taxas de suicídio foram em pessoas com mais de 60 anos do sexo masculino. Conforme a 

proporção de óbitos por suicídios em relação a faixa etária, a maior ocorrência foi na faixa etária 
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de 15 a 19 anos entre o sexo feminino e de 20 a 29 anos no sexo masculino. Foi constatado que 

o risco de suicídio no sexo masculino foi 3,8 vezes maior do que no feminino, com base em um 

cálculo de proporção. 

Ao comparar estes dados com os expostos pelo Ministério da Saúde (Brasil, 2017), 

salienta-se que a taxa de mortalidade por suicídio em Goiânia (6,6/100 mil hab.), no período 

estudado, foi maior do que a taxa nacional de 5,5/100 mil hab. Em relação ao sexo, o padrão de 

comportamento em Goiânia foi semelhante ao do país: tentativas de suicídio foram mais 

frequentes em pessoas do sexo feminino e o suicídio foi mais frequente em indivíduos do sexo 

masculino. Com relação a situação conjugal, o suicídio ocorreu majoritariamente com pessoas 

solteiras (Brasil, 2017).  

 

3.1.2 Notificação de violências no ano de 2019 

 

A partir dos dados obtidos pelo SINAN, no ano de 2019 em Goiânia- Go, identificou-

se que as maiores taxas de tentativa de autoextermínio ocorreram em: pessoas do sexo feminino 

(74,4%), em negros (52,2%) e entre indivíduos com ensino fundamental incompleto (14,5%), 

com prevalência em adultos (55,7%) seguida pela faixa etária adolescente (41,27%). 

Em relação às características sociodemográficas, a tentativa de autoextermínio, com 

recorrência aconteceu entre pessoas que moram em residência e local urbano, sendo esses a 

maior parte solteiros (48,4%). A mais frequente causa de morte foi por envenenamento (69,5%). 

Foi identificado em Goiânia no ano de 2019, 2861 casos de notificações de violência contra 

menores de 20 anos, com 31% de indivíduos de 10 a 19 anos.  
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Figura 3: Perfil das notificações de violência com menores de 20 anos em Goiânia - 2019 

Fonte: Sistema de Informação Sinan-Net – SMS/SVS/DIVEP/NPVS, dados extraídos em 06/10/2020. 

 

Prevaleceu nas notificações, o perfil sexo feminino (62,8%) e pessoas negras (60%). 

Nestas notificações constaram todo tipo de violência, tendo como registro a mais alta causa em 

adolescentes o tipo ‘outras violências’, seguido de violência sexual, física, psicológica, 

negligência e tortura. 

Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, os maus-tratos contra as crianças e os 

adolescentes se dividem nos seguintes tipos: maus-tratos físicos, maus-tratos psicológicos, 

negligência, abuso sexual, violência doméstica, violência intrafamiliar, trabalho infantil, 

bullying, violência institucional, violência social e violência estrutural. Serão definidos a seguir, 

os tipos de maus tratos com base no exposto no “Guia de atuação frente a maus-tratos na 

infância e na adolescência” (SBP, 2001). 

Maus-tratos físicos são entendidos como a utilização de forma intencional de força física 

pela família, pais, responsáveis ou pessoas próximas da criança ou adolescente, com a intenção 

de machucá-las causando ou não marcas visíveis. Uma forma de maus-tratos a crianças menores 

de 6 meses, é denominada “Síndrome do Bebê Sacudido” que consiste em lesões no cérebro 

causadas quando o bebê é sacudido por um adulto (SBP, 2001). Segundo a mesma fonte, cerca 

de 70% das denúncias de violência feitas contra crianças e adolescentes diariamente no Brasil, 

são de violência física. 

Destaca-se também, o tipo de violência capaz de afetar o desenvolvimento 

biopsicossocial da criança: os maus-tratos psicológicos. Caracterizado por todo meio de 

desprezo, depreciação, discriminação, falta de respeito, exigência ou castigo excessivo, como 
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também, o uso da criança ou adolescente para satisfazer aos anseios psíquicos dos adultos (SBP, 

2001). A carência de evidências e a sutileza da prática desses maus-tratos tornam esse tipo de 

violência o mais difícil de ser constatado. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, Cerca 

de 27% das notificações de violência, são, também de violência psicológica (2001). 

Adiante, a negligência também é bastante recorrente nas famílias brasileiras, na qual o 

responsável pela criança ou adolescente omite as necessidades básicas desses menores. A forma 

extrema de negligência é o abandono, sendo este, a omissão de cuidados básicos como: a 

ausência de cuidados com a saúde, à higiene e privação de estudo. Contudo, as dificuldades 

socioeconômicas da população tornam a identificação da negligência complexa, porém, não 

diminui a obrigatoriedade dos responsáveis pela criança de protegê-la (SBP, 2001). 

Outro tipo de violência é o abuso sexual, e este se refere a toda ação ou jogo sexual 

praticado por indivíduos em estágios psicossexuais mais adiantado que a criança ou 

adolescente, com intuito de conseguir satisfação sexual, utilizando ameaças ou induções. O 

abuso sexual pode acontecer sem que exista contato sexual, como no assédio, abuso sexual 

verbal, exibicionismo e Voyeurismo, como também, nos variados tipos de contatos sexuais, 

tendo ou não penetração. Outras formas de violência sexual são a exploração sexual comercial 

e a pornografia (SBP, 2001). 

Além disso, muitas crianças vivem em lares em que são tratadas como “propriedades” 

e não como sujeitos de direitos, e esse tipo de violação é denominada de violência doméstica, 

na qual o adulto usa seu poder de forma abusiva sobre uma criança ou adolescente. Esta prática 

pode se relacionar à violência intrafamiliar devido à proximidade do agressor e da vítima, sendo 

esta última, referente à prática de violência física, psicológica ou sexual por um membro 

familiar contra crianças e adolescentes (SBP, 2001). 

Uma forma de violência que abarca abusos praticados em razão das relações desiguais 

de poder é a violência institucional, sendo esta praticada nas instituições prestadoras de serviços 

públicos como escolas, hospitais, delegacias, Judiciário, entre outras, sendo efetuada por 

agentes que deveriam preservar e amparar as vítimas. Segundo o Ministério da Saúde, a 

violência Institucional é exercida pelos serviços públicos, por ação ou omissão, seja pela falta 

de acesso ou pela má qualidade dos serviços prestados (SBP, 2001). 

Quando se trata das estruturas institucionalizadas e organizadas da família, como os 

sistemas culturais, econômicos e políticos que direcionam a opressão de grupos, nações, classes 

e pessoas, fala-se da violência estrutural, sendo esta a causadora de maior vulnerabilidade no 

desenvolvimento e crescimento da criança (SBP, 2001). 
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Por certo, a violência que é vista no preconceito e na discriminação sobre grupos que se 

diferenciam por sua raça, gênero, faixa etária, necessidades especiais e etnia, denomina-se 

violência social. Esse meio de violência se refere a todos os tipos de omissões, atos e relações 

cometidas por pessoas, classes, grupos e nações que geram danos emocionais, físicos, morais e 

espirituais aos outros e a si (SBP, 2001).  

A título de comparação entre as notificações goianas e de outro estado, um estudo 

publicado em 2017 (Alves et. al., 2017) sobre as notificações de violência contra crianças e 

adolescentes no Ceará, mostrou que no período de janeiro de 2010 a dezembro de 2014, quase 

a metade das ocorrências recebidas foi de violência intrafamiliar (18-45%), enquanto a 

violência moral/psicológica demonstrou ser o tipo de violência com maior ocorrência (22-

53,6%). Em seguida, aparecem a violência física (13–31,7%), sexual (5,0–12,1%), e o 

abandono/negligência (1,0–2,4%). Quanto ao sexo das vítimas de violência, predominou o 

feminino na violência moral/psicológica (59,0%) e sexual (100,0%). Ao passo que na violência 

física (46,1%) e negligência (100,0%) preponderou do sexo masculino. O estudo ainda destacou 

que os crimes sexuais aconteceram majoritariamente em residência (50%), sendo 33,3% em 

outros locais e os demais, ignorados. Este estudo foi citado afim de trazer uma comparação 

temporalmente próxima (2017 e 2019) em relação ao período de coleta de dados, entre os 

estados. 

Sobre os tipos de violência cometidos contra menores de 20 anos em Goiânia, no ano 

de 2019, têm-se que: 

 

Figura 4: Número de casos de violência contra menores de  20 anos em Goiânia - 2019 

Fonte: Sistema de Informação Sinan-Net – SMS/SVS/DIVEP/NPVS, dados extraídos em 06/10/2020. 
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Em relação ao meio utilizado de violência, o mais comum foi o envenenamento (230 

casos), seguido de objeto perfuro-cortante e outra agressão. Desses, 483 foram cometidos por 

algum familiar, seguidos da própria pessoa (281). Quanto a isso, a frequência dos autores de 

violência contra adolescentes de 15 a 19 anos, majoritariamente ocorreu através do pai (22) e 

da mãe (18), sendo esses autores a maioria homens (49,1%), mas com alta taxa de mulheres 

(40,3%). O que se percebe é que os pais, esperada fonte de apoio parental, são os maiores 

autores de violência contra a criança e ao adolescente. Isso provoca uma reflexão, ao passo que 

os pais legitimam a violência dentro da própria casa, o que leva as crianças e adolescentes a 

reproduzirem comportamentos violentos dentro das suas realidades. A violência se torna 

cíclica, contínua e gradativa.  

 

Figura 5: Autor de violência contra criança – 2019 

Fonte: Sistema de Informação Sinan-Net – SMS/SVS/DIVEP/NPVS, dados extraídos em 06/10/2020. 

 
Figura 6: Autor de violência contra o adolescente – 2019. 

Fonte: Sistema de Informação Sinan-Net – SMS/SVS/DIVEP/NPVS, dados extraídos em 06/10/2020. 

 
 
 

3.1.3 Notificação de violências no ano de 2020 

 

Foi identificado em Goiânia- G0, no ano de 2020 e até o momento, 1483 casos 

notificados de violência contra menores de 20 anos, tendo frequentemente como vítimas as 

mulheres (63,1%) e os negros (73,7%). O meio mais frequente de violência encontrado foi a 

negligência (163 casos), seguido de agressão sexual (121 casos) e envenenamento (76 casos). 

Desses, houve maior índice de violência autoinflingida (99 casos), seguido por algum familiar 

(47 casos). Os autores de violência em sua maioria foram homens (49,6%). Percebe-se que os 

dados seguem um padrão de ocorrência e de autores de violência no decorrer dos anos. 
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Figura 7: Perfil das notificações de violência com menos de 20 anos em Goiânia - 2020 

Fonte: Sistema de Informação Sinan-Net – SMS/SVS/DIVEP/NPVS, dados extraídos em 06/10/2020. 

*Os dados do ano de 2020 são preliminares e foram extraídos até a data de 31/08/2020. 

 

Nota-se em relação às características da ocorrência que o mais frequente meio de 

suicídio foi por enforcamento para ambos os sexos. Contudo, na população masculina, o 

segundo maior meio foi por arma de fogo, seguido de precipitação. Enquanto nas mulheres, o 

segundo meio mais frequente foi por precipitação. De acordo com a OMS (2017) mecanismos 

de redução aos meios de cometer suicídio, como a restrição do uso de agrotóxicos/pesticidas e 

de armas de fogo, diminuem a ocorrência do suicídio e são indicadas como instrumentos de 

prevenção em todo o mundo.  

Obteve-se como resultado, através das informações deste estudo relativas às 

notificações de lesão autoprovocada e tentativa de suicídio, a preponderância no sexo feminino, 

de indivíduos negros, das faixas etárias da adolescência e adultos jovens, de residentes da zona 

urbana e, maior taxa de ensino médio nas mulheres e ensino fundamental nos homens; estes 

resultados se relacionam e dialogam com as informações nacionais disponibilizadas 

recentemente pelo Ministério da Saúde (Brasil, 2017). 

O dado referente à predominância de lesão autoprovocada e tentativa de suicídio em 

indivíduos negros corrobora com o relatório da Política Nacional de Saúde Integral da 

População Negra, na qual caracteriza o racismo, as desigualdades étnico-raciais e o racismo 

institucional como determinantes sociais das condições de saúde, constatando que os jovens e, 

principalmente os jovens negros, são um dos grupos vulneráveis mais afetados pelo suicídio, 

estimulado principalmente pelo preconceito, pela discriminação racial e o racismo estrutural 

(Mata, 2019). O que se percebe até o momento é que uma parte significativa dos dados sobre 
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violência (interpessoal e autoprovocada) apontam uma predominância do sexo feminino e de 

pessoas negras. Portanto, torna-se necessário trazer ao debate algumas questões: 

De acordo com Sampaio e Meneghetti (2020) o racismo constitui um elemento 

integrante à organização política e econômica da sociedade, sendo assim, é sistematicamente 

dirigidos a certos grupos racializados, podendo ser consciente ou inconsciente e corresponde à 

manifestações coletivas, individuais e até institucionais do racismo estrutural. Segundo os 

autores, o racismo não pode ser superado nem mesmo por meio de políticas públicas e medidas 

legais ou institucionais, ainda que as mesmas sejam importantes ações afirmativas. Afirma-se 

que “o combate ao racismo requer profundas transformações econômicas, sociais e políticas” 

(Sampaio & Meneghetti, 2020, p. 627). O racismo pode ser definido ainda, como: 

Uma decorrência da própria estrutura social, ou seja, do modo “normal” com que 

se constituem as relações políticas, econômicas, jurídicas e até familiares, não 

sendo uma patologia social e nem um desarranjo institucional. O racismo é 

estrutural. Comportamentos individuais e processos institucionais são derivados de 

uma sociedade cujo racismo é regra e não exceção (Almeida, 2018, p. 38). 

 

Como já mencionado no primeiro capítulo, o Brasil carrega uma lamentável herança da 

escravidão colonial, e existe uma série de costumes e hábitos legados dessa época que ainda 

não foram superados nem eliminados pela cultura capitalista de segregação (Sampaio & 

Meneghetti, 2020). Segundo o último Atlas da Violência (2019) no Brasil houve mais de 65 

mil mortes por homicídio no ano de 2017, sendo esse o maior índice já computado até hoje. Do 

total de vítimas, cerca de 55% eram jovens de 15 a 29 anos e, dessas vítimas, cerca de 75,5% 

eram de pessoas negras. Foi feita uma proporção pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública 

(2019) que revela o seguinte dado: para cada pessoa não negra assassinada, foram mortas cerca 

de 2,7 pessoas negras. Segundo o Fórum, entre os anos 2007 a 2017 enquanto a taxa de 

homicídios de indivíduos não negros aumentou 3,3%, a de homicídios de pessoas negras 

cresceu 33,1% (FBSP, 2019). 

Com base nas estatísticas apresentadas, pode-se concluir que o suicídio é “apenas” mais 

um tipo de violência em que a cor negra se evidencia. Discutir sobre esses aspectos sociais além 

de trazer à reflexão, confirma a necessidade de problematizar o debate sobre o racismo estrutual 

e outras questões referentes a vulnerabilidade das minorias à violência.  

Destaca-se também, que os dados mencionados chamam atenção para a variável 

escolaridade. Ressalta-se que a falta de acesso à escola ou a evasão escolar são considerados 

fatores de vulnerabilidade social (Giusti, 2019; Alarcão, 2020) uma vez que o indivíduo fica 

limitado quanto a um direito básico que nem sempre lhe é garantido, apesar de previsto por lei. 



 

 

77 
 

Nesse sentido, torna-se possível apontar a baixa escolaridade como sendo um fator de 

risco para o suicídio (Alarcão, 2020), o que corrobora com algumas das notificações de 

violência mencionadas, principalmente no sexo masculino. Sabe-se que a evasão escolar ou a 

baixa escolarização se vinculam, em muitos casos, à exploração do trabalho infantil (Giusti, 

2019), esta, se configura, isoladamente, por si só uma situação de violência. Ressalta-se a 

importância da inserção do indivíduo na escola principalmente na infância e adolescência; não 

apenas por se tratar de um direito constitucional, mas por se configurar um importante meio de 

socialização e proteção à criança e ao adolescente. Para além disso, "acessar a escola e obter 

aproveitamento são condições necessárias para reconhecerem-se cidadãos. Isso porque a 

educação dá um suporte para a compreensão dos direitos, dos deveres e de seus benefícios" 

(Winter, Manegotto e Zucchetti, 2019, p. 167).  

Além de destacar questões estruturais marcadas pela dinâmica capitalista em um 

contexto de desigualdade, torna-se importante mencionar outros atravessamentos que marcam 

o período atual. Apesar da diminuição das notificações de violência em 2020, período 

atravessado pela chegada da pandemia mundial da COVID-19, estima-se que os casos de 

violência tenham, na verdade, aumentado de forma alarmante; especialmente a violência 

doméstica e contra crianças e adolescentes, como apontam diversos estudos (Vieira, Garcia & 

Maciel, 2020; Marques, Moraes, Hasselmann & Deslandes, 2021; Lewandowiski, Stahnke, 

Munhoz, Hohendorff & Salvador-Silva, 2021). 

Segundo Marques, Moraes, Hasselmann e Deslandes (2021) além do afastamento social 

e da diminuição do acesso aos serviços públicos, escolas, trabalho, igrejas, outros fatores 

influenciam o lamentável aumento do feminicídio em tempos de pandemia. Dentre eles, o maior 

tempo de convivência com o agressor no ambiente doméstico, o aumento do consumo de álcool, 

a redução do contato com a rede de apoio da mulher, o aumento do nível de estresse do agressor 

gerado pelo medo e incerteza do futuro, ameaça da perda de emprego e dificuldades financeiras. 

Para além disso, segundo os autores: 

A sobrecarga feminina com o trabalho doméstico e o cuidado com os filhos, 

idosos e doentes também pode reduzir sua capacidade de evitar o conflito com o 

agressor, além de torná-la mais vulnerável à violência psicológica e à coerção 

sexual. O medo da violência também atingir seus filhos, restritos ao domicílio, é 

mais um fator paralisante que dificulta a busca de ajuda. Por fim, a dependência 

financeira com relação ao companheiro em função da estagnação econômica e 

da impossibilidade do trabalho informal em função do período de quarentena é 

outro aspecto que reduz a possibilidade de rompimento da situação (Marques, 

Moraes, Hasselmann & Deslandes, 2021; p. 2).  
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Segundo o jornalismo Ponte (2020), foi constatado um aumento de 5% nos casos de 

feminicídio entre os meses de março e abril de 2020 no Brasil e, segundo o autor, entre os 20 

estados brasileiros que liberaram dados das secretarias de segurança pública, nove registraram 

juntos um aumento de 54%.  

Sabe-se que, os estressores psicossociais citados acima também corroboram com o 

aumento da violência em crianças e adolescentes; o isolamento, o afastamento da escola, a falta 

de interação com outras crianças, as crises financeiras e doméstica têm impacto significativo 

nessa dinâmica (Marques, Moraes, Hasselmann & Deslandes, 2021). Conclui-se que o 

distanciamento social reduziu as taxas de notificações de violência contra crianças e 

adolescentes devido à subnotificação, exigindo estratégias que melhorem a identificação dos 

casos suspeitos de violência durante a pandemia (Lewandowiski, Stahnke, Munhoz, 

Hohendorff & Salvador-Silva, 2021). Quanto aos dados sobre violência contra criança e 

adolescente no Município de Goiânia, têm-se que: 

 

Figura 8: Número de casos de violência contra menores de 20 anos em Goiânia - 2020 

Fonte: Sistema de Informação Sinan-Net – SMS/SVS/DIVEP/NPVS, dados extraídos em 06/10/2020. 

*Os dados do ano de 2020 são preliminares e foram extraídos até a data de 31/08/2020. 

 

  

5

163

97

57

121

27

Tortura Negligência Outra
violência (LA)

Física Sexual Psicológica

NÚMERO DE CASOS DE VIOLÊNCIA CONTRA 
< 20 ANOS EM GOIÂNIA, 2020

22 0 0 4 3 15

269

0

100

200

300

CRIANÇA

0

50

100

150

ADOLESCENTE



 

 

79 
 

Figura 9: Autor de violência contra criança – 2020 

Fonte: Sistema de Informação Sinan-Net – SMS/SVS/DIVEP/NPVS, dados extraídos em 06/10/2020. 

*Os dados do ano de 2020 são preliminares e foram extraídos até a data de 31/08/2020. 

 
Figura 10: Autor de violência contra o adolescente – 2020 

Sistema de Informação Sinan-Net – SMS/SVS/DIVEP/NPVS, dados extraídos em 06/10/2020. 

*Os dados do ano de 2020 são preliminares e foram extraídos até a data de 31/08/2020. 

 

Percebe-se que, em relação aos dados de 2019, há uma queda geral no número de 

notificações, o que corrobora com os dados mencionados acima: a queda dos dados não 

simboliza uma diminuição da violência; mas sim, o aumento das subnotificações. Em relação 

ao tipo e autor de violência, a maioria das notificações infantis foi a negligência por parte dos 

familiares e, em adolescentes, a tentativa de autoextermínio. 

 

3.1.3 Notificação de violência entre 2018 a 2020: dados gerais 
 

Durante os anos de 2018 a 2020 houve 7629 casos de violência, notificados pelo 

SINAN. Destes, 4821 são de residentes de Goiânia, sendo 2346 crianças e adolescentes (total 

de notificações de violências desse público). Destas notificações, 638 referem-se a lesão 

autoprovocada, sendo caracterizadas por tentativas de autoextermínio, 466 fichas. Dentro 

dessas notificações, 172 foram de casos recorrentes (quando o indivíduo tem algum registro 

anterior de violência de outra ou mesma categoria). Dentre as tentativas de autoextermínio, 37% 

foram recorrentes. As informações descritas acima podem ser melhor visualizadas no gráfico 

abaixo: 

 

 

Figura 11: Perfil das notificações de violência em residentes de Goiânia – 2018 a 2020 

Fonte: Sistema de Informação Sinan-Net – SMS/SVS/DIVEP/NPVS. Dados extraídos em 09/02/2021. 
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Por fim, no que tange à faixa etária que compõe a adolescência, no ano de 2018 foram 

registrados 64 casos de lesão autoprovocada; em 2019 foram somados 117 e em 2020, 80 casos; 

computando um total de 261 notificações de lesão autoprovocadas no em indivíduos de 10 a 19 

anos. 

 

 

Figura 12:  Perfil etário das notificações de violência em crianças e adolescentes – Goiânia – 2018 a 2020 

Fonte: Sistema de Informação Sinan-Net – SMS/SVS/DIVEP/NPVS. Dados extraídos em 09/02/2021. 

 

Pretendeu-se com esses dados, localizar a epidemiologia do município de Goiânia no que 

tange às violências interpessoais e autoprovocadas, afim de respaldar a apresentação posterior 

que se refere políticas públicas de enfrentamento a esse problema social. Os dados, apesar de 

apenas ilustrarem o impacto e alcance da violência e de parecerem pouco ligados à vivência 

subjetiva das vítimas, são essenciais para a compreensão e apropriação do contexto. Os números 

convidam à reflexão; não podendo ter fim em si mesmos.  

O objetivo do uso de dados quantitativos é levantar uma amostra com os dados e fazer 

correlações estatísticas (Ozella & Aguiar, 2008) que trarão subsídios para estudos e 

intervenções futuras no que tange à compreensão, prevenção e ao debate acerca da 

automutilação e do suicídio em adolescentes. Dessa forma, a análise qualitativa torna-se 

imprescindível para compreender os processos subjetivos e psicossociais envolvidos nos 

fenômenos estudados. 
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3.2 Políticas públicas 

 

3.2.1 Políticas Públicas: conceituação e contextualização 

 

Para além da contextualização epidemiológica sobre a violência no município de 

Goiânia, propõe-se neste capítulo a revisão das políticas públicas aplicadas ao longo do tempo 

nas esferas federal, estadual de Goiás e municipal da capital, Goiânia. Retomar e as políticas é 

uma forma de acompanhar o que tem sido feito pelos atores públicos no enfrentamento das 

questões sociais, no âmbito da prevenção, intervenção e combate à violência. Para tanto, a 

seguir será apresentada uma retomada histórica das políticas públicas, organizadas em tabelas 

e brevemente discutidas. Segundo Silva (2006), Política Pública se resume como: 

(...) o campo do conhecimento que busca, ao mesmo tempo, ‘colocar o governo 

em ação’ e/ou analisar essa ação (variável independente) e, quando necessário, 

propor mudanças no rumo ou curso dessas ações (variável dependente). A 

formulação de políticas públicas constitui-se no estágio em que os governos 

democráticos traduzem seus propósitos e plataformas eleitorais em programas e 

ações que produzirão resultados ou mudanças no mundo real (p. 26). 

 

A ideia de que o Estado tem a função de promover o bem-estar social é amplamente 

difundida; e para que isso se efetive, é necessário que haja uma série de ações em relação à 

educação, saúde, meio ambiente, segurança, dentre outros.  Segundo Lopes, Amaral e Caldas 

(2008) as Políticas Públicas são aquelas ações, planos e metas que os governos (sejam 

municipais, estaduais ou nacionais) traçam para que se alcance o almejado bem-estar da 

sociedade. Nesse sentido, entende-se o estado como um representante do que a sociedade aspira 

para si, e como a entidade que articula estratégias de melhorias de vida para essa sociedade. 

Segundo os autores, esses representantes são os vereadores, senadores, deputados e aqueles que 

mobilizam o Poder Executivo (governadores, prefeitos e presidente) para que as demandas da 

população sejam minimamente sanadas. Dessa forma, políticas públicas podem ser definidas 

também como “o resultado da competição entre os diversos grupos ou segmentos da sociedade 

que buscam defender (ou garantir) seus interesses. Tais interesses podem ser específicos (...) 

ou gerais – como demandas por segurança pública e melhores condições de saúde” (Lopes, 

Amaral & Caldas, 2008, p. 7). 

Desse modo, ainda segundo os autores, para a execução, discussão e criação das 

Políticas Públicas são necessários atores, que podem ser estatais (cargos públicos – políticos) 

ou privados (sociedade civil). Os estágios de formulação das Políticas Públicas seguem algumas 

fases, que perpassam a seleção das prioridades, a apresentação de alternativas (formulação das 
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políticas); as escolhas das ações; a implementação/ execução das ações e por fim, a avaliação. 

Essas fases não necessariamente acontecem de forma segregada ou ordenada, mas são 

essenciais para o êxito das políticas.  

Segundo Silva (2006) dos diversos modelos e definições sobre as políticas públicas, 

pode se extrair os principais elementos:  

A política pública permite distinguir entre o que o governo pretende fazer e o que, 

de fato, faz; a política pública envolve vários atores e níveis de decisão, embora 

seja materializada através dos governos, e não necessariamente se restringe a 

participantes formais, já que os informais são também importantes; a política 

pública é abrangente e não se limita a leis e regras; a política pública é uma ação 

intencional, com objetivos a serem alcançados; a política pública, embora tenha 

impactos no curto prazo, é uma política de longo prazo; a política pública envolve 

processos subsequentes após sua decisão e proposição, ou seja, implica também 

implementação, execução e avaliação (p. 36). 

 

As Políticas Públicas se instituem por meio dos Atos Normativos. Um ato normativo é 

uma norma jurídica de efeitos gerais, que estabelece ou sugere condutas que atingem aqueles 

que se encontram regulados por ele. Os atos têm carga normativa, e por isso estabelecem regras, 

normas, padrões; a exemplo das leis, decretos, regimentos, deliberações, portarias, resoluções 

(Di Pietro, 2011).  

Segundo a autora, Lei é uma medida de controle externo para o bem da sociedade 

comum, e conta com trâmites de aprovação sendo pertencente ao processo legislativo. As leis 

podem se dar de diversas formas, dentre elas, as ordinárias, delegadas, complementares, 

medidas provisórias, resoluções, decretos legislativos e emendas constitucionais (Di Pietro, 

2011). Os Decretos estão abaixo da lei, e se inspiram nelas. Podem ser expedidos por via 

judicial, mas não têm a natureza jurídica de lei; e por estarem abaixo da Constituição, não tem 

o poder de criar, eliminar ou modificar direitos (Di Pietro, 2011). 

As Normas se referem a qualquer ato normativo de cunho regulamentar, ou seja, que 

ajustam certas atividades ou condutas da sociedade. Têm por objetivo manter a paz social e a 

ordem, e por isso, podem ser emitidas pelas organizações internacionais ou pelo Poder Público 

(Di Pietro, 2011). Já a Resolução é um ato legislativo e interno, cujo conteúdo é concreto e tem 

a função de regular conteúdos privados à Casa Legislativa. Pode ter teor processual, político, 

admirativo ou legislativo (Di Pietro, 2011). Por fim, ainda segundo a autora, as Portarias se 

caracterizam por ser um ato administrativo ordinário, cuja finalidade é disciplinar o 

funcionamento da Administração Pública e suas condutas. As portarias podem ser gerais ou 
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internas (que atendem à população geral ou destinadas ao regulamento interno administrativo 

do poder público respectivamente). 

A seguir será realizada uma breve revisão sobre as Políticas Públicas no Brasil, a fim de 

contextualizar historicamente a legislação voltada à violência contra a criança e o adolescente, 

de forma especial nas áreas de assistência social, saúde e educação. Dessa forma, será feita uma 

análise documental dessas leis, considerando: os materiais com acesso disponível na internet, 

cujas fontes são a Constituição Brasileira; Diários Oficiais; Planalto Central, Ministério Público 

(federal e estadual) e consulta à Legislação municipal por meio do Site da Prefeitura. Serão 

selecionadas leis, decretos e portarias por meio de palavras-chave, sendo excluídas aquelas não 

relevantes para a temática, a partir da leitura das ementas.  

Como já mencionado, a infância e a adolescência são fenômenos historicamente 

construídos. Portanto, à medida em que esses conceitos foram se configurando na sociedade, a 

legislação e o poder público foram, também, adequando suas medidas e determinações até 

chegar a atual perspectiva, que é a de proteção e cuidado à criança e ao adolescente (Frota, 

2002), reconhecendo-os como vulneráveis a determinados fatores e como sujeitos de direitos 

específicos.  

O surgimento dessas políticas teve início nos países europeus e americanos no final do 

século XIX e início no século XX, mas tinham ainda a ideia de controle social dos casos de 

menores “infratores”: crianças abandonadas por seus familiares e órfãs ou que, por algum 

motivo praticavam atos contrários à moral da época (Frota, 2002). Segundo a autora, até 1979 

as crianças e adolescentes ainda não eram consideradas sujeitos de direitos, e não havia 

penalidade específica prevista contra pessoas que praticassem atos de violência contra esse 

grupo. Foi por volta de 1980 que, no Brasil, começou o debate sobre a rede de proteção à criança 

e ao adolescente que culminou a criação do ECA, que se consolidou apenas em 1990.  

No Brasil, as crianças e os adolescentes são protegidos pelo Estatuto da Criança e do 

Adolescente – ECA (Lei nº 8.069), sendo um conjunto de leis próprias e específicas que 

resguardam as pessoas menores de 18 anos, e foi sancionado no ano de 1990 durante o governo 

do presidente Fernando Collor. O ECA se tornou um marco regulatório que determina os 

deveres do Estado, da família e da sociedade em assegurarem à criança e ao adolescente direitos 

à educação, saúde, lazer, cultura, sociabilidade e determina proteção aos diversos tipos de 

violência, já mencionados anteriormente. No âmbito internacional, a Organização das Nações 

Unidas instituiu a Convenção sobre os Direitos da criança por meio do Fundo das Nações 

Unidas para a Infância (Unicef), em que são especificados direitos de proteção à criança 
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principalmente contra a exploração do trabalho infantil. 

Sabe-se que violência se configura como um problema social e de saúde pública. É 

comumente mais relacionado à saúde pela associação à qualidade de vida e pelo suporte dado 

pelas estratégias de saúde aos danos físicos, psíquicos e morais, (consequências da violência) 

uma vez que exigem cuidados dos serviços hospitalares, médicos e assistenciais (Minayo, 

2004). Dessa forma, torna-se importante retomar o conceito de saúde assistencial no Brasil, e 

como os serviços do Sistema Único de Saúde amparam as vítimas de violência.  

O Sistema Único de Saúde (SUS) é constituído pelas ações e serviços de saúde que são 

prestados pelas instituições públicas tanto municipais, quanto estaduais e federais, sendo 

mantido por esses órgãos. O SUS é considerado uma das maiores conquistas da Constituição 

Brasileira de 1988, uma vez que seus princípios se direcionam à democratização dos serviços 

de saúde, deixando-os mais próximos da universalidade e norteiam-se pela descentralização 

(Brasil,2000). Segundo o Ministério da Saúde (2000) o SUS: 

Representa a materialização de uma nova concepção acerca da saúde em nosso 

país. Antes a saúde era entendida como o “Estado de não doença”, o que fazia 

com que toda lógica girasse em torno da cura de agravos à saúde. Essa lógica, que 

significava apenas remediar os efeitos com menor ênfase nas causas, deu lugar a 

uma nova noção centrada na prevenção dos agravos e na promoção da saúde. Para 

tanto, a saúde passa a ser relacionada com a qualidade de vida da população, a 

qual é composta pelo conjunto de bens que englobam a alimentação, o trabalho, o 

nível de renda, a educação, o meio ambiente, o saneamento básico, a vigilância 

sanitária e farmacológica, o lazer (p. 5). 

 

Graças à evolução da gestão do SUS, houve a consolidação de redes em seu processo 

de trabalho. Assim surgem as Redes de Atenção à Saúde (RAS), que podem ser descritas como 

estratégia de reestruturação, principalmente referentes à superação do modo fragmentado de 

operar a assistência e a gestão em saúde, possuindo um conjunto de serviços de saúde, que 

busca oferecer atenção contínua e integral à população, e assegurar as necessidades de seus 

usuários, com efetividade e eficiência, de forma humanizada (Arruda et al., 2015). 

As Redes de Atenção à Saúde “são arranjos organizativos de ações e serviços de saúde, 

de diferentes densidades tecnológicas, que integradas por meio de sistemas de apoio técnico, 

logístico e de gestão, buscam garantir a integralidade do cuidado” (Brasil, 2019). As redes 

devem ter integralmente o foco na população, por meio dos serviços de cuidado contínuo que 

visem a promoção à saúde.  

Em Goiânia, a Rede de Atenção à Saúde (RAS) se articula conforme a complexidade 

das ações de saúde, hierarquizada por meio das atenções primária, secundária e terciária. Na 
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atenção primária concentram-se o Centro de Saúde da Família e os demais Centros de Saúde. 

Atenção secundária abarca os CAPS (Centro de Atenção Psicossocial), NASF (Núcleo de 

Apoio à Saúde da Família) e os serviços de urgência e emergência, como as UPA’s, CAIS 

(Centro de Atenção Integral a Saúde), CIAMS (Centro Integrado de Atenção Médico-Sanitária) 

e o Pronto Socorro Psiquiátrico Wassily Chuc. Por fim, a atenção terciária, que os serviços de 

saúde mais complexos se inserem: HC (Hospital das Clínicas); HUGOL (Hospital Estadual de 

Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira) e demais hospitais.  

No ano de 2006 o Ministério da Saúde por meio da Coordenação Geral de Doenças e 

Agravos Não Transmissíveis, e considerando a necessidade de aperfeiçoar o sistema de 

informação de mortalidade e morbidade por causas externas, implantou a Rede de Serviços 

Sentinela de Vigilância de Violências e Acidentes – Rede VIVA, cuja intenção é a tentativa de 

diminuir o impacto das violências e acidentes bem como a promoção à saúde e à cultura de paz. 

Através do VIVA são fornecidas importantes informações sobre autor e vítima, causas do 

evento, evidenciando quais são os casos menos graves, como e porque ocorrem, revelando, 

ainda, as situações de violência doméstica e sexual. Em Goiânia, o VIVA foi implantado e é 

conduzido atualmente pelo do Núcleo de Prevenção das Violências e Promoção da Saúde 

(NPVPS) da Secretaria Municipal da Saúde de Goiânia (SMS), e foi implantado no município 

por atender os critérios instituídos pelo Ministério da Saúde do Brasil (2009). Ou seja, o VIVA, 

por meio do NPVPS, consolida uma importante estratégia de controle dos casos, prevenção às 

violências e promoção à saúde no município de Goiânia, tendo atuado com primazia através de 

uma prática constante de luta e resistência.  

  

3.2.2 Políticas Públicas nacionais: principais marcos sobre a violência autoprovocada no 

Brasil 

 

A República Federativa do Brasil é o maior país da América do Sul e o sexto maior em 

população (cerca de 211 milhões de habitantes), segundo o IBGE (2019). Por ser um país fruto 

da colonização – processo por si só, marcado pela violência – o Brasil é um país multicultural 

e com influências e etnias diversas, fruto da imigração de variadas regiões do mundo. 

Atualmente é governado pelo presidente eleito em 2019, Jair Messias Bolsonaro (sem partido) 

e é formado pela união de 26 estados e Distrito Federal. 

Enfatiza-se que um governo pode revogar ou retirar a vigência legal de determinadas 

portarias, ou seja, há governos que não reconhecem atos de outros governos. Para tanto, 
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diferencia-se as políticas de Estado, das políticas dos Governos. A criação de Políticas Públicas 

está prevista na Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, Art. 196, que aponta 

que: 

A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais 

e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao 

acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação (Brasil, 1988, art. 196). 

 

Portanto, todos os atos federais, que incorporam um Sistema Único de Saúde se aplicam 

a toda região federativa do Brasil. Reconhece-se aqui, as distinções existentes entre políticas, 

planos, programas, projetos e ações. 

Considerando a política pública como um instrumento para efetivar direitos, sendo 

instituído por meio de lei, decreto ou portaria, a seguir seguem os atos normativos vigentes na 

esfera federal brasileira. A busca dos atos normativos federais foi feita por meio do Site Oficial 

do Planalto, onde se concentra a Legislação disponibilizada para consulta pública. Para essa 

busca, foi colocado o filtro “leis” com os descritores “suicídio e automutilação”. Com 10 

resultados, foi feita a leitura das ementas e selecionada apenas uma lei, que, de fato, instaura 

um ato normativo vigente. Foi acrescentada na tabela uma portaria emitida pelo Ministério da 

Saúde do Brasil, por representar importância na presente discussão.  

 

Tabela 5: Atos Normativos sobre Suicídio e Automutilação – Nível Federal 

Políticas Públicas 

Atos Normativos sobre Suicídio e Automutilação – Nível Federal 

 

Política Pública 

PORTARIA Nº 1.876, DE 14 DE 

AGOSTO DE 2006 

 

 

 

 

LEI Nº 13.819, DE 26 DE 

ABRIL DE 2019 

Temática 

Institui Diretrizes Nacionais para Prevenção do 

Suicídio, a ser implantadas em todas as unidades 

federadas, respeitadas as competências das três 

esferas de gestão 
 

 

Institui a Política Nacional de Prevenção da 

Automutilação e do Suicídio, a ser 

implementada pela União, em cooperação com 

os Estados, o Distrito Federal e os Municípios; e 

altera a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.819-2019?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.819-2019?OpenDocument
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A portaria Nº 1.876, de 14 de agosto de 2006 determina a implantação de ações pontuais 

acerca da prevenção do suicídio levando em consideração que se trata de um grave problema 

de saúde pública e que atinge todas as camadas da sociedade. Apresenta a necessidade de 

registro e notificação das tentativas e dos casos consumados, visando um controle 

epidemiológico que seja capaz de evidenciar a vulnerabilidade dos atores envolvidos, sejam 

elas de ordem psíquicas, emocionais, sociais, culturais, violências sexuais dentre outras.  

O documento chama atenção para o aumento dos casos entre os jovens de 15 a 25 e os 

impactos dessas ocorrências para o indivíduo, para as famílias e para sociedade. A Portaria visa 

criar redes de apoio e de atenção à saúde que garantam uma linha de cuidados integrais no 

manejo dos casos de tentativas de suicídio, com vistas a reduzir o dano do agravo e melhorar o 

acesso dos pacientes aos atendimentos especializados, quando necessário. Uma das ações 

propostas refere-se ao investimento em estudos e pesquisas sobre a prevenção ao suicídio para 

uma possível redução dos elevados custos com as intervenções após as tentativas de suicídio. 

Suscita ainda a importância dos meios de comunicação de massa e das diversas mídias no apoio 

à prevenção e tratamento humanizado nos casos de tentativas.  

A Portaria evidencia os Pactos pela Saúde estabelecidos pela Portaria nº 399/GM/MS, 

de 2006 e a recomendação da Organização Mundial da Saúde de que os Estados-Membros 

desenvolvam diretrizes e estratégias nacionais de prevenção do suicídio, bem como a Portaria 

nº 2.542/GM, de 22 de dezembro de 2005, que instituiu Grupo de Trabalho com o objetivo de 

elaborar e implantar a Estratégia Nacional de Prevenção ao Suicídio.  

As ações propostas pela Portaria foram instituídas com determinação de cumprimento 

na data da publicação. Segue na íntegra os artigos, dada a sua relevância: 

Art. 1° Instituir as Diretrizes Nacionais para Prevenção do Suicídio, a ser 

implantadas em todas as unidades federadas, respeitadas as competências das três 

esferas de gestão. 

 

Art. 2° Estabelecer que as Diretrizes Nacionais para Prevenção do Suicídio sejam 

organizadas de forma articulada 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 os não-

governamentais, nacionais e internacionais, permitindo: 

 

I - desenvolver estratégias de promoção de qualidade de vida, de educação, de 

proteção e de recuperação da saúde e de prevenção de danos; 

 

II - desenvolver estratégias de informação, de comunicação e de sensibilização da 

sociedade de que o suicídio é um problema de saúde pública que pode ser 

prevenido; 
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III - organizar linha de cuidados integrais (promoção, prevenção, tratamento e 

recuperação) em todos os níveis de atenção, garantindo o acesso às diferentes 

modalidades terapêuticas; 

 

IV - identificar a prevalência dos determinantes e condicionantes do suicídio e 

tentativas, assim como os fatores protetores e o desenvolvimento de ações 

intersetoriais de responsabilidade pública, sem excluir a responsabilidade de toda 

a sociedade; 

 

V - fomentar e executar projetos estratégicos fundamentados em estudos de custo-

efetividade, eficácia e qualidade, bem como em processos de organização da rede 

de atenção e intervenções nos casos de tentativas de suicídio; 

 

VI - contribuir para o desenvolvimento de métodos de coleta e análise de dados, 

permitindo a qualificação da gestão, a disseminação das informações e dos 

conhecimentos; 

 

VII - promover intercâmbio entre o Sistema de Informações do SUS e outros 

sistemas de informações setoriais afins, implementando e aperfeiçoando 

permanentemente a produção de dados e garantindo a democratização das 

informações;  

 

VIII - promover a educação permanente dos profissionais de saúde das unidades 

de atenção básica, inclusive do Programa Saúde da Família, dos serviços de saúde 

mental, das unidades de urgência e emergência, de acordo com os princípios da 

integralidade e da humanização. 

 

Art. 3° Determinar à Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde 

(SAS/MS), em conjunto com outras áreas e agências do Ministério da Saúde, que 

adote as providências necessárias para a estruturação das Diretrizes Nacionais 

para Prevenção do Suicídio instituídas por esta Portaria. 

 

Art. 4° Determinar à Secretaria de Atenção à Saúde que constitua um Grupo de 

Trabalho, a ser instituído por portaria específica, para propor a regulamentação 

dessas diretrizes no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias. 

 

Art. 5° Determinar que a regulamentação dessas diretrizes seja apresentada e 

pactuada no âmbito da Comissão Intergestores Tripartite - CIT. 

 

Em 29 de abril de 2019 foi publicado no Diário Oficial da União a lei n° 13.819 de 26 

de abril que institui a Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio. Essa lei 

altera a de n° 9.656 de 3 de junho de 1998 passando a incluir a cobertura de atendimento à 

violência autoprovocada e às tentativas de suicídio nos planos de saúde. O Presidente da 

República sancionou a lei que institui a Política nacional de Prevenção da Automutilação e do 

suicídio a ser implementada pela União, Estados e Munícipios e Distrito Federal devendo ser 
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considerada como estratégia permanente de prevenção e tratamento perante o poder público 

com a participação da sociedade civil e instituições privadas. A Lei apresenta como objetivos 

da Política de Prevenção da Automutilação e do Suicídio: 

I - promover a saúde mental; 

II - prevenir a violência autoprovocada; 

III - controlar os fatores determinantes e condicionantes da saúde mental; 

IV - garantir o acesso à atenção psicossocial das pessoas em sofrimento psíquico 

agudo ou crônico, especialmente daquelas com histórico de ideação suicida, 

automutilações e tentativa de suicídio; 

V - abordar adequadamente os familiares e as pessoas próximas das vítimas de 

suicídio e garantir-lhes assistência psicossocial; 

VI - informar e sensibilizar a sociedade sobre a importância e a relevância das 

lesões autoprovocadas como problemas de saúde pública passíveis de prevenção; 

VII - promover a articulação intersetorial para a prevenção do suicídio, 

envolvendo entidades de saúde, educação, comunicação, imprensa, polícia, entre 

outras; 

VIII - promover a notificação de eventos, o desenvolvimento e o aprimoramento 

de métodos de coleta e análise de dados sobre automutilações, tentativas de 

suicídio e suicídios consumados, envolvendo a União, os Estados, o Distrito 

Federal, os Municípios e os estabelecimentos de saúde e de medicina legal, para 

subsidiar a formulação de políticas e tomadas de decisão; 

IX - promover a educação permanente de gestores e de profissionais de saúde em 

todos os níveis de atenção quanto ao sofrimento psíquico e às lesões 

autoprovocadas. 

A lei propõe ainda a criação de serviços telefônicos gratuitos e sigilosos para 

atendimento às pessoas em situação de vulnerabilidade e a adoção de outras formas de 

comunicação que facilitem esse contato, devendo ser amplamente divulgado para conhecimento 

da população. Um dos artigos propõe inclusive parcerias com empresas provedoras de conteúdo 

digital e outras mídias sociais para a divulgação dos serviços de atendimento às pessoas em 

sofrimento psíquico. A Lei mencionada solicita que os casos suspeitos ou confirmados de 

violência autoprovocada sejam compulsoriamente notificados pelos estabelecimentos de 

ensino, saúde público e privados aos órgãos competentes, autoridades sanitárias e Conselhos 

Tutelares. Entende-se, por essa lei, por violência autoprovocadas: o suicídio consumado, a 

tentativa de suicídio, e a automutilação, com ou sem ideação suicida. 

Segundo a portaria, nos casos em há o envolvimento de crianças ou adolescentes, o 

Conselho Tutelar deverá receber a notificação e manter caráter sigiloso. Os estabelecimentos 
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de saúde e de ensino públicos ou privados deverão receber treinamento quanto aos 

procedimentos e notificação estabelecidos por esta lei. O Conselho tutelar e autoridades 

sanitárias deverão estabelecer uma forma de integração das ações, inclusive sobre conclusão de 

inquérito quando houver apuração de circunstancias de morte. 

Percebe-se com esses atos normativos, objetivos bastante completos e intersetoriais, que 

envolvem administração pública, saúde, escola e família: ou seja, implica e convoca a sociedade 

e suas instituições na causa. 

Justifica-se sobre os mecanismos de pesquisa terem sidos direcionados apenas para os 

descritores mencionados (suicídio e automutilação). O descritor “violência” nas políticas de 

âmbito nacional gerou incontáveis ementários. E, devido às condições temporais e limitações 

deste estudo, não foram analisados. Enfatiza-se a importância dessas políticas, e destaca-se três, 

dada a relevância das mesmas para a implementação de outras políticas estaduais e municipais. 

Dentro das políticas federais de combate à violência contra a criança e o adolescente, destacam-

se: 

A Portaria Nº 936, DE 19 de maio de 2004, que dispõe sobre a estruturação da Rede 

Nacional de Prevenção da Violência e Promoção da Saúde e a Implantação e Implementação 

de Núcleos de Prevenção à Violência em Estados e Municípios; a Lei Nº  9.970, de 17 de maio 

de 2000 que institui o dia 18 de maio como o “Dia Nacional de Combate ao Abuso e à 

Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes”; e a Lei Nº 13.010, de 26 de junho de 2014 (ou 

Lei do Menino Bernardo) que estabelece o direito da criança e do adolescente de serem 

educados e cuidados sem o uso de castigos físicos ou de tratamento cruel ou degradante (e altera 

a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996).  

Estas políticas, especialmente a Lei Nº 9.970 e a Lei Nº 13.010 possuem enorme 

relevância nacional e repercutem na criação de campanhas, eventos e um envolvimento social 

que têm gerado impactos bastante significativos na população. As leis surgiram a partir de 

inúmeras histórias e crimes chocantes contra crianças, e hoje carregam em si um dever social 

de luta para o combate à violência. Já a Portaria que institui estruturação dos Núcleos, tem sua 

grandiosa pertinência uma vez que apresenta uma estratégia interventiva de alcance nacional, 

além de permitir que o presente trabalho apresente publicamente dados tão significativos. 
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3.2.3 Políticas Públicas estaduais: principais marcos sobre a violência contra a criança e 

o adolescente em Goiás 

 

O Estado de Goiás é uma das 27 unidades federativas do Brasil e localiza-se na região 

Centro-Oeste do país. A capital Goiânia é a maior cidade do estado, que possui outros 245 

municípios em sua região. Goiás é o 12º estado mais populoso do Brasil e abriga cerca de 6 

milhões e meio de habitantes (IBGE, 2019). A história de Goiás é marcada pela chegada de 

bandeirantes vindos de São Paulo, atraídos pela reserva de ouro no território goiano. A 

independência do estado ocorreu de forma gradativa e impulsionada pela formação de juntas 

administrativas; mas o povoamento territorial se deu a partir de 1930, quando Goiânia passou 

a ser o a capital do estado (Sandes & Arrais, 2013). 

Levando em conta o contexto demográfico em que esta pesquisa se localiza, percebeu-

se a importância de incluir nas buscas pelas Políticas Públicas estaduais, as que tratassem da 

violência na infância e adolescência em um contexto geral. Dessa forma, foram feitas duas 

buscas por meio do site oficial da Secretaria do Estado da Casa Civil – Governo do Estado de 

Goiás (LegislaGoiás), que conta o acesso público a Decretos, Leis e Portarias. A primeira busca, 

contou com a utilização do descritor “violência”. A princípio, foi utilizado o descritor “criança 

e adolescente”, contudo os resultados foram bastante limitados e, por isso optou-se pela palavra 

“violência”.  

A partir dos 232 resultados, foram lidas as ementas e selecionadas aquelas que tinham 

em seu cerne, a temática violência em relação à criança e ao adolescente, totalizando 16 atos 

normativos. Segue os resultados: 

 

Tabela 6: Atos Normativos Vigentes sobre Violência – Criança/Adolescente – Nível Estadual 

Políticas Públicas 

Retomada Histórica de Atos Normativos Vigentes sobre Violência – Criança/Adolescente – 

Nível Estadual 

 

Política Pública 

 

LEI Nº 15.112, DE 03 DE 

FEVEREIRO DE 2005 

 

 

LEI N° 16.447, DE 31 DE 

DEZEMBRO DE 2008 

 

LEI Nº 16.619, DE 08 DE 

JULHO DE 2009 

Temática 

 

Institui no Estado de Goiás a Campanha Anual de 

Combate à Violência e à Exploração contra Crianças e 

Adolescentes. 

 

Institui a Semana de Conscientização sobre o Estatuto da 

Criança e do Adolescente (13 a 19 de julho) 

 

Institui a Semana Estadual de Prevenção da Violência na 

Primeira Infância (12 a 18 de outubro) 
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LEI N° 17.053, DE 22 DE 

JUNHO DE 2010 

 

LEI Nº 17.651, DE 31 DE 

MAIO DE 2012 

 

 

DECRETO Nº 7.729, DE 19 

DE SETEMBRO DE 2012 

 

 

 

LEI N° 18.285, DE 20 DE 

DEZEMBRO DE 2013 

 

LEI N° 17.994, DE 26 DE 

ABRIL DE 2013 

 

 

 

DECRETO N° 7.809, DE 26 

DE FEVEREIRO DE 2013. 

 

 

LEI Nº 18.249, DE 28 DE 

NOVEMBRO DE 2013 

 

 

 

DECRETO Nº 8.089, DE 04 

DE FEVEREIRO DE 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEI Nº 19.448, DE 09 DE 

SETEMBRO DE 2016 

 

 

 

LEI Nº 19.635, DE 04 DE 

MAIO DE 2017 

 

LEI Nº 20.380, DE 20 DE 

DEZEMBRO DE 2018 

 

 

 

Institui o Dia Estadual da Cultura e da Paz e dá outras 

providências 

 

Institui o serviço de “Disque-Denúncia” de Bullying 

Escolar no âmbito do Estado de Goiás, e dá outras 

providências. 

 

Dispõe sobre a criação da Rede de Promoção e Proteção 

Social e dá outras providências. (Art. 2 menciona o 

Programa de Apoio a Criança e Adolescente como parte 

do Plano de Ação Integrada de Desenvolvimento (PAI) 

 

Institui o Dia Estadual em Memória às Vítimas de 

Violência (dia 22 de abril) 

 

Institui no âmbito do Estado de Goiás a notificação 

compulsória a ser adotada pelos estabelecimentos de 

ensino, nos casos de violência contra a criança e o 

adolescente. 

 

Aprova as Normas de Procedimentos Concernentes a 

Adolescente Autor de Ato Infracional e dá outras 

providências. 

 

Fica criado o Grupo Executivo de Apoio a Crianças e 

Adolescentes com a finalidade de coordenar e 

operacionalizar as políticas públicas sobre creche, criança 

e adolescente e adolescente em conflito com a lei. 

 

Regulamenta a Lei nº 17.887, de 27 de dezembro de 

2012, com as modificações introduzidas pela Lei nº 

18.249, de 28 de novembro de 2013, para disciplinar a 

atuação do Grupo Executivo de Apoio a Crianças e 

Adolescentes (GECRIA) e o respectivo Fundo Especial 

de Apoio à Criança e ao Jovem (FCJ), bem como institui 

o Sistema de Atendimento Socioeducativo Estadual e 

promove a sua regionalização. 

 

 

Estabelece o atendimento prioritário a crianças, 

adolescentes e conselheiros tutelares nas Delegacias de 

Polícia e nos Institutos Médicos Legais do Estado de 

Goiás. 

 

Institui o Dia Estadual de Enfrentamento a Violência na 

Primeira Infância (20 de agosto) 

 

Institui a Semana Estadual de Prevenção e Combate à 

Violência. 

 

https://legisla.casacivil.go.gov.br/pesquisa_legislacao/89863/lei-17887
https://legisla.casacivil.go.gov.br/pesquisa_legislacao/89863/lei-17887
https://legisla.casacivil.go.gov.br/pesquisa_legislacao/90401/lei-18249
https://legisla.casacivil.go.gov.br/pesquisa_legislacao/90401/lei-18249
https://legisla.casacivil.go.gov.br/pesquisa_legislacao/90401/lei-18249
https://legisla.casacivil.go.gov.br/pesquisa_legislacao/90401/lei-18249
https://legisla.casacivil.go.gov.br/pesquisa_legislacao/90401/lei-18249
https://legisla.casacivil.go.gov.br/pesquisa_legislacao/90401/lei-18249
https://legisla.casacivil.go.gov.br/pesquisa_legislacao/90401/lei-18249
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LEI Nº 20.502, DE 28 DE 

JUNHO DE 2019 

 

 

LEI Nº 20.858, DE 30 DE 

SETEMBRO DE 2020 

 

Institui a Política Estadual para o registro e divulgação de 

dados de violência contra crianças e adolescentes. 

 

Altera a Lei nº 17.696, de 04 de julho de 2012,  

que institui a Semana de Combate ao Bullying e ao 

Cyberbullying nas escolas da rede pública e privada da 

Educação Básica do Estado de Goiás 

 

A  Lei Nº 15.112, de 03 de Fevereiro de 2005 cria no âmbito do Estado de Goiás, a 

Campanha Anual de Combate à Violência e à Exploração contra Crianças e Adolescentes com 

objetivos (art2º): de combater toda e qualquer forma de violência contra crianças e adolescentes 

no Estado, principalmente as relacionadas ao trabalho infantil e à exploração sexual; planejar e 

adotar medidas efetivas de esclarecimento às crianças e aos adolescentes sobre os direitos 

estabelecidos no Estatuto da Criança e do Adolescente;  inibir a cultura da violência, 

despertando nas crianças e nos adolescentes do Estado a consciência da importância da 

solidariedade humana e do respeito aos direitos fundamentais da pessoa como pressupostos 

primordiais da vida em sociedade; e promover atividades de caráter educativo e socioculturais 

nas escolas das redes pública e particular de ensino do Estado, durante uma semana de cada 

ano. 

Além da instituição da Semana de Conscientização sobre o Estatuto da Criança e do 

Adolescente a ser comemorada, anualmente, na semana compreendida entre os dias 13 a 19 de 

julho, a instituída lei N° 16.447 tem como objetivos (art.2º): informar e mobilizar a sociedade 

sobre a importância do Estatuto como um instrumento de proteção integral à criança e ao 

adolescente; conscientizar a sociedade sobre os deveres para com as crianças e adolescentes; 

mobilizar a sociedade e o Poder Público para o combate a todo tipo de exploração e violência 

contra crianças e adolescentes no Estado de Goiás; debater e propor medidas de proteção 

integral à criança e ao adolescente; e orientar os professores das escolas estaduais a identificar 

sintomas e comportamentos indicadores de violência sexual contra crianças e adolescentes. 

Ademais, a referida lei apresenta uma inovação ao prever o dever de comunicação dos 

funcionários da instituição de ensino ao reconhecer comportamentos indicativos de violência 

sexual em crianças e adolescentes perante o Conselho Tutelar, sob penalidade de adimplemento 

de multa administrativa de um a três salários mínimos em favor do Fundo Estadual dos Direitos 

da Criança e do Adolescente – FECAD. 

A Lei Nº 16.619, de 2009 Institui no Estado de Goiás a Semana Estadual de Prevenção 

da Violência na Primeira Infância a ser realizada, anualmente, entre os dias 12 a 18 de outubro, 
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em conformidade com a Semana Nacional de Prevenção da Violência na Primeira Infância, 

tendo como objetivo conscientizar a população goiana sobre a importância do período entre 0 

(zero) e 6 (seis) anos para a formação de um cidadão mais apto à convivência social. 

Posteriormente, a lei N° 17.053, de 22 de junho de 2010, institui o Dia Estadual da 

Cultura e da Paz, a ser comemorado, anualmente, no dia 21 de setembro, tendo como objetivo 

a divulgação do ideal de luta pela harmonia entre os homens e pela cultura da não violência, a 

ser alcançado por meio de campanhas educativas, atividades culturais e esportivas, debates, 

simpósios e outras atividades correlatas, fomentando a cultura e a paz, além de criar a Bandeira 

Estadual da Paz.  

 Em 2012, a partir da lei Nº 17.651, cria-se o serviço de atendimento telefônico, na forma 

de “Disque-Denúncia”, denominado “Disque-Bullying”, destinado a receber denúncias de 

violência física ou psicológica contra pessoas no ambiente escolar, bem como regulamenta seu 

funcionamento. Interessante ressaltar que a presente lei dispõe de uma conceituação do que se 

trata o bullyng em seu artigo 3º, na íntegra: 

Art. 3º Entende-se por “bullying” a prática de atos de violência física ou 

psicológica, de modo intencional e repetitivo, exercida por indivíduo ou grupos 

de indivíduos, contra uma ou mais pessoas, com o objetivo de constranger, 

intimidar, agredir, causar dor, angústia ou humilhação à vítima, sendo passíveis 

de denúncia, dentre outras, as seguintes situações: 

 

I – violência verbal: insultar, ofender, falar mal, colocar apelidos pejorativos, 

ameaçar; 

 

II – violência física e material: bater, empurrar, beliscar, roubar, furtar ou destruir 

pertences da vítima; 

 

III – violência psicológica e moral: humilhar, excluir, discriminar, chantagear, 

intimidar, difamar; 

 

IV – violência sexual: abusar, assediar, insinuar; 

 

V – violência virtual ou cyberbullying: bullying realizado por meio de ferramentas 

tecnológicas, como celulares, filmadoras, internet. 

 

A lei Nº 17.696, também de 2012, institui a Semana de Combate ao Bullying e ao 

Cyberbullying nas escolas das redes pública e privada da Educação Básica, a ser realizada, 

anualmente, na primeira semana de abril. Outrossim, traz conceitos acerca do que se entende 

como ensino básico, bullying e cyberbullying.  
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A partir do Decreto Nº 7.729, cria-se a Rede de Promoção e Proteção Social no Estado 

de Goiás com a finalidade de promover a gestão social com eficiência e eficácia mediante a 

integração dos programas destinados a garantir completa atenção aos segmentos sociais 

vulnerabilizados ou em situação de risco social e pessoal. Essa medida inclui o Programa de 

Apoio à Criança e Adolescente como pertencente ao Plano de Ação Integrada de 

Desenvolvimento (PAI) em Goiás. 

Em 2013, instituem-se as leis N° 18.285 e N° 17.994, que respectivamente institui no 

Estado de Goiás o Dia Estadual em Memória às Vítimas de Violência, a ser comemorado, 

anualmente, no dia 22 de abril e torna compulsória a notificação já expressa na Lei Estadual n° 

16.447, de 31 de dezembro de 2008, indicando a penalidade prevista constante do art. 245 da 

Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente). A partir do decreto 

N° 7.809 regulamenta-se em âmbito estadual, as normas de procedimentos concernentes ao 

adolescente autor de ato infracional primando pelo dever de zelar pela integridade física do 

adolescente autor de ato infracional e fixando as atribuições de órgãos e entes estatais. 

Em 2014, a partir do decreto Nº 8.089 é regulamentada a nº 17.887 de 2012, com o 

intuito de disciplinar a atuação do Grupo Executivo de Apoio a Crianças e Adolescentes 

(GECRIA) e o respectivo Fundo Especial de Apoio à Criança e ao Jovem (FCJ), bem como 

institui o Sistema de Atendimento Socioeducativo Estadual e promove a sua regionalização. O 

referido decreto ampara-se hodiernamente na lei nº 18.641, de 15 de setembro de 2014 que irá 

versar sobre alteração do organograma estatal, modificando a vinculação do Grupo Executivo 

de Apoio a Crianças e Adolescentes (GECRIA) e o respectivo Fundo Especial de Apoio à 

Criança e ao Jovem (FCJ). 

Em 2016, a lei Nº 19.448 assegura o tratamento prioritário a crianças, adolescentes e 

conselheiros tutelares, no exercício de sua função, nas Delegacias de Polícia e nos Institutos 

Médicos Legais do Estado de Goiás, sempre que possível, em local reservado nas Delegacias 

de Polícia, evitando-se qualquer tipo de atentado à dignidade, imagem ou identidade da criança 

ou adolescente, sujeitos a penalidades do Estatuto da Criança e do Adolescente. Já em 2017, 

institui-se o Dia Estadual de Enfrentamento a Violência na Primeira Infância, a ser realizado, 

anualmente, no dia 20 de agosto, devidamente incluído no Calendário Oficial do Estado de 

Goiás, por meio da lei Nº 19.635. 

Foi instituído também, já em 2018, a Semana Estadual de Prevenção e Combate à 

Violência, a ser realizada, anualmente, na primeira semana do mês de novembro tendo como 

objetivos, especialmente, promover a conscientização da população sobre as questões 
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pertinentes à prevenção e combate à violência, por meio de ações educativas, como eventos, 

palestras, audiências públicas, seminários e outros meios educativos e informativos; através da 

lei Nº 20.380. 

A lei Nº 20.502, de 2019, destaca-se por instituir a Política Estadual para o registro e 

divulgação de dados de violência contra crianças e adolescentes, com os seguintes objetivos 

(art.2º): 

Art. 2° É objetivo da Política pública instituída por esta Lei: 

 

I - construir e manter cadastro eletrônico, em relação a cada classe de vítimas 

constante do art. 1°, contendo, dentre outras, as seguintes informações: 

a) dados da infração penal praticada contendo a data, horário, local, arma, e 

tipificação penal; 

b) dados da vítima contendo a idade, profissão, escolaridade, relação com o 

agressor e renda; 

c) dados do agressor contendo a idade, profissão, escolaridade, uso de substâncias 

psicotrópicas no momento do fato, antecedentes criminais e renda; 

d) histórico de agressões entre o agressor e a vítima e a existência de medidas 

protetivas; 

e) números de: 

1. ocorrências registradas pela Polícia Militar e Polícia Civil; 

2. medidas protetivas solicitadas e emitidas; 

3. inquéritos Policiais instaurados pela Polícia Civil; 

4. inquéritos encaminhados ao Ministério Público e ao Poder Judiciário; 

5. processos julgados e suas respectivas sentenças; 

f) serviços prestados às vítimas por diferentes órgãos públicos, especialmente 

hospitais, postos de saúde, Delegacias Especializadas, Defensoria Pública, 

Centros Especializados e Organizações Não Governamentais (ONGs); 

II - a publicação, semestralmente, dos dados apurados no sítio eletrônico da 

Secretaria da Segurança Pública do Estado de Goiás. 

 

Por fim, em 2020, por meio da lei Nº 20.858, institui-se a Semana de Combate ao 

Bullying e ao Cyberbullying nas escolas das redes pública e privada da Educação Básica do 

Estado de Goiás, determinando sua realização de forma anual, no dia 7 de abril.   

A próxima busca, também no site oficial da Secretaria do Estado da Casa Civil – 

Governo do Estado de Goiás (LegislaGoiás), foi feita a partir do descritor “suicídio”. Ressalta-

se que não foram encontradas buscas com o descritor “automutilação” ou “autolesão” ou 

“autoagressão”. Dentre os 5 resultados do descritor “suicídio”, uma lei não se encontra mais 

em vigor. Portanto, seguem os 4 resultados da busca: 
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Tabela 7: Atos Normativos Vigentes sobre Suicídio/Automutilação – Nível Estadual 

Políticas Públicas 

Retomada Histórica de Atos Normativos Vigentes sobre Suicídio/Automutilação – Nível 

Estadual 

 

Política Pública 

 

DECRETO Nº 7.595, DE 09 DE 

ABRIL DE 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEI Nº 19.338, DE 09 DE JUNHO 

DE 2016 

 

LEI Nº 20.391, DE 03 DE 

JANEIRO DE 2019 

 

 

DECRETO Nº 9.587, DE 26 DE 

DEZEMBRO DE 2019 

Temática 

 

Regulamenta o Sistema de Assistência à Saúde dos 

Servidores do Estado de Goiás - IPASGO Saúde, 

reorganizado pela Lei n. 17.477, de 25 de novembro 

de 2011. Subseção – I: Art. 8º A assistência 

ambulatorial compreende, exclusivamente, os 

atendimentos realizados em consultório ou 

ambulatório e assegura as seguintes coberturas: II - 

atendimento de emergência em casos psiquiátricos, 

nas situações que impliquem risco à vida ou danos 

físicos para o próprio usuário ou terceiros, incluídas 

as ameaças e tentativas de suicídio e autoagressão; 

 

Institui a Semana Estadual de Valorização da Vida e 

Prevenção ao Suicídio.  

 

Institui o Mês Estadual “Setembro Amarelo”, 

dedicado à Luta pela Conscientização e Prevenção 

ao Suicídio.  

 

Aprova o Regulamento da Secretaria de Estado da 

Educação e dá outras providências. Que diz na 

Subseção V, Art. 65. Compete à Gerência de 

Segurança e Saúde do Servidor: XIII – conscientizar 

os servidores sobre a problemática do estresse, 

qualidade de vida, ansiedade, depressão, 

alcoolismo/drogas e suicídio, bem como os sintomas 

e ações para preveni-los; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O decreto regulamentador do Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado 

de Goiás – IPASGO, Nº 7.595, prevê expressamente em seu artigo 8º a assistência ambulatorial 

com o atendimento de emergência em casos de ameaças e tentativas de suicídio e autoagressão. 

Já em 2016, por meio da lei Nº 19.338, instituiu-se no Estado de Goiás a Semana Estadual de 

Valorização da Vida e Prevenção ao Suicídio, a ser realizada, anualmente, na semana do dia 10 

de setembro. 

Em 2019, por meio da lei Nº 20.391, ficou instituído o Mês Estadual “Setembro 

Amarelo” em Goiás, dedicado à Luta pela Conscientização e Prevenção ao Suicídio, 

devidamente incluído no Calendário Cívico Cultural do Estado de Goiás, com data fixada no 

período de 1º a 30 de setembro. Por fim, o decreto mais recente (Nº 9.587) de 2019, foi criado 
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no Regulamento da Secretaria de Estado da Educação em Goiás, um órgão setorizado com a 

atribuição da conscientização dos servidores sobre a problemática do estresse, da qualidade de 

vida, da ansiedade, da depressão, do alcoolismo/drogas e do suicídio, bem como os sintomas e 

ações para preveni-los. 

 

3.2.3 Políticas Públicas municipais: principais marcos sobre a violência contra a criança 

e o adolescente em Goiânia – GO 

 

Goiânia é um município Brasileiro localizado no interior de Goiás, sendo a capital do 

estado. Goiânia foi uma cidade planejada; possui uma área de aproximadamente 750 

quilômetros quadrados e abriga pouco mais de um milhão e quinhentas mil pessoas. Atualmente 

é gerida pelo prefeito Rogério Cruz (antigo vice-prefeito de Maguito Vilela, falecido em 2020, 

vítima da Covid-19), do partido “Republicanos”. O prefeito conta com a ajuda de 35 vereadores 

em sua gestão.  

A busca das Políticas Públicas Municipais foi feita no Site Oficial da Prefeitura em que 

é disponibilizada a consulta de leis complementárias, ordinárias e decretos por busca simples e 

intuitiva. Foram usados os descritores “criança & adolescente & violência”. Obteve-se 22 

resultados, posteriormente filtrados pela leitura das ementas. Incluiu-se na tabela as políticas 

consideradas relevantes para a garantia dos direitos da criança e do adolescente de forma 

explícita; portanto, foram excluídas da seleção decretos de aprovação de regimento interno, leis 

orçamentárias, fixação e alteração de custos e despesas e serviços prestados pela prefeitura. A 

exclusão foi feita apenas a título de relevância da lei para o presente trabalho; contudo, sabe-se 

e enfatiza-se que o investimento financeiro é o que resguarda a real aplicabilidade das políticas 

mencionadas à população, e é o que garante que esses serviços se tornem acessíveis ou não. A 

alteração desses investimentos implica diretamente no impacto que os serviços terão na 

sociedade. Segue abaixo a tabela com os atos normativos vigentes específicos sobre violência, 

infância e adolescência:  

Tabela 8: Atos Normativos Vigentes específicos sobre Criança e Adolescente – Nível Municipal 

Políticas Públicas 

Retomada Histórica de Atos Normativos Vigentes específicos sobre Criança e Adolescente – Nível 

Municipal 

Política Pública Temática 
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LEI Nº 7072, DE 14 DE ABRIL DE 1 992. Dispõe sobre o Programa Municipal de Emergência a 

serviço da Criança e do Adolescente e dá outras 

providências. 

LEI N° 7609, DE 17 DE JULHO DE 1996. Estabelece penalidades aos estabelecimentos que 

abrigarem crianças e adolescentes desacompanhados dos 

pais ou responsáveis. 

LEI Nº 7854, DE 14 DE DEZEMBRO DE 

1998. 

Dispõe sobre a criação da Semana Municipal dos Direitos 

da Criança e do Adolescente e dá outras providências. 

 

LEI Nº 8483, DE 29 DE SETEMBRO DE 

2006. 

 

Dispõe sobre a Política de Atendimento dos Direitos da 

Criança e do Adolescente no Município, e dá outras 

providências. 

 

DECRETO Nº 1510 DE 26 De JUNHO DE 

2008 

Aprova o Regimento Interno da Secretaria Municipal de 

Assistência Social - SEMAS, e dá outras providências, 

incluindo a criação do Departamento de Gestão do Fundo 

Municipal dos Direitos da Criança e ao Adolescente. 

DECRETO Nº 811 DE 28 DE MARÇO DE 

2014 

Dispõe sobre a criação e composição da Comissão 

Municipal de Acompanhamento e Avaliação do 

Programa Prefeito Amigo da Criança (CMAA - PPAC) 

 

LEI Nº 9.582, DE 28 DE MAIO DE 2015 Dispõe sobre o Plano Municipal dos Direitos de Crianças 

e Adolescentes 2014-2024 e dá outras providências. 

LEI Nº 10.145, DE 09 DE ABRIL DE 2018 

 

 

Dispõe sobre a instituição da Semana Municipal de 

Prevenção ao Suicídio “Setembro Amarelo”, e dá outras 

providências. 

 

A primeira lei, de número 7072 institui em âmbito municipal a lei precursora de proteção 

à criança e ao adolescente por meio da criação do Programa Municipal de Emergência a serviço 

da Criança e do Adolescente, com a criação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 

do Adolescente, a sistematização no organograma municipal de Goiânia e a previsão clara de 

promoção de ações contrárias à violência contra os menores de idade (Art.2º, alínea d). Já em 

1996, por meio da lei  N° 7609, há a prescrição de penalidades administrativas às casas 

noturnas, hotéis, pensão ou estabelecimentos congêneres do município de Goiânia que 

abrigarem crianças e adolescentes desacompanhados dos pais ou responsáveis. 

Em 1998, foi criada a Semana Municipal Dos Direitos Da Criança e do Adolescente, no 

âmbito do Município de Goiânia, celebrada na terceira semana do mês de outubro, com o 

objetivo fundamental de divulgar, difundir, ampliar e fortalecer a atuação das instituições 

governamentais, a participação de entidades civis organizadas e promover a conscientização de 
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toda sociedade, na "Luta pelos Direitos contra a violência, exploração e abuso sexual de 

crianças e adolescentes", por meio da lei Nº 7854. 

Quase dez anos depois, por meio da lei Nº 8483, foi criada a  Política de Atendimento 

dos Direitos da Criança e do Adolescente no Município de Goiânia com a devida sistematização 

administrativa, a definição dos programas englobados à presente política, dá nova sistemática 

ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, cria o Fundo Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente e dá extensa tratativa acerca do Conselho Tutelar de 

Goiânia (criação, eleição, direitos e deveres, responsabilização e controle). Já em 2008, por 

meio do decreto municipal de número 1510, foi aprovado o Regimento Interno da Secretaria 

Municipal de Assistência Social – SEMAS, fixando a estruturação do SEMAS e definindo as 

atribuições de cada órgão, unidade, departamento vinculado à Secretaria. 

Em 2014, foi criada a Comissão Municipal de Acompanhamento e Avaliação do 

Programa. 1º Prefeito Amigo da Criança (CMAA – PPAC), com o objetivo de acompanhar e 

avaliar a execução do aludido Programa, cuja finalidade é a mobilização do Município e o apoio 

técnico na implementação de ações e políticas que resultem em avanços na garantia dos direitos 

das crianças e dos adolescentes, por meio do decreto Nº 1112. Um ano depois, foi instituído por 

lei (Nº 9.582) o Plano Municipal dos Direitos de Crianças e Adolescentes - 2014-2024 do 

Município de Goiânia baseado nos eixos orientadores estabelecidos no Plano Decenal Nacional 

dos Direitos de Crianças e Adolescentes 2011-2020 elaborado pelo Conselho Nacional Dos 

Direitos Da Criança e do Adolescente – CONANDA, criado pela Lei Federal n° 8.242, de 12 

de outubro de 1991.  

Por fim, através da lei mais recentemente promulgada (Nº 10.145 de 2019) foi instituída 

a Semana Municipal de Prevenção ao Suicídio denominada “Setembro Amarelo”, realizada 

anualmente durante uma semana do mês de setembro, com o intuito de informar, esclarecer, 

conscientizar, envolver e mobilizar a sociedade civil a respeito da prevenção ao suicídio, tendo 

em vista que o dia 10 de setembro é considerado o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio.  

Outra política, aprovada no Município de Goiânia, no ano de 2020, e que não conta nos 

resultados da busca por meio desses descritores, mas que possui relevância é a Política da 

Primeira Infância. Em que as etapas de: definição do problema, inserção do problema da agenda 

política e formulação foram superadas. Em plena fase de implementação, ela versa sobre: 

“Implantar na rede hierarquizada de saúde do município de Goiânia ações em saúde que 

promovam o desenvolvimento infantil saudável, promovam a saúde mental de crianças e 

previnam violências na Infância. 
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Ressalta-se que não foram encontrados resultados sobre “suicídio” e “automutilação”, 

mesmo com os termos isolados e associados. Portanto, considera-se que as políticas públicas 

nacionais e estaduais vigorem na esfera municipal; o que não tira a necessidade de 

implementação de políticas próprias do município. Contudo, considerando o contexto em que 

a presente pesquisa se insere, verificou-se a importância de consultar os atuais serviços 

prestados pela prefeitura de Goiânia, no que tange à demanda “suicídio, automutilação, criança, 

adolescente e violência”. Para tanto, ainda no site oficial da prefeitura, foi feita uma busca no 

“Portal de Serviços”, com o filtro “cidadão” (simulando a busca de um residente de Goiânia 

por assistência) e “todas as categorias”, que implica a busca por todos os serviços municipais, 

educação, saúde, comunicação, assistência social, etc. Foram selecionados apenas os serviços 

que atendem no âmbito da: saúde, assistência social e educação; com o foco naqueles que 

atendem a proteção e promoção de saúde e bem estar à criança e adolescente em situação de 

violência. Seguem os resultados: 

Tabela 9: Atos Normativos Vigentes específicos sobre Criança e Adolescente – Nível Municipal 

Portal de Serviços 

Serviços assistenciais da Prefeitura Municipal de Goiânia sobre Suicídio e Automutilação; e Criança, 

adolescente e violência 
Serviço Temática 

Ações de Prevenção e 

Enfrentamento às Violências 

 
 
 
 

Organização baseada na cooperação, na conectividade e na divisão de 

responsabilidades e competências fundamentada numa concepção de 

trabalho coletivo, que indica a necessidade de ações conjuntas, 

compartilhadas e articuladas estrategicamente na prevenção e 

enfrentamento às situações de violência que ocorrem contra crianças, 

adolescentes, mulheres e idosos. 

Acolhimento Institucional de 

Crianças e Adolescentes – 

Complexo 24 Horas 

O Complexo 24 Horas é uma casa de passagem que atende crianças e 

adolescentes em situação de risco pessoal e social ou com vínculos 

familiares fragilizados ou rompidos. 

Programa Criança Feliz 

 
 

O Programa Criança Feliz é uma iniciativa do Governo Federal para 

ampliar a rede de atenção e o cuidado integral das crianças na primeira 

infância, considerando sua família e seu contexto de vida. O Programa 

se desenvolve por meio de visitas domiciliares com a finalidade de 

promover o desenvolvimento integral das crianças na primeira infância, 

buscando envolver ações de saúde, educação, assistência social, cultura 

e direitos humanos 

Serviço de Proteção Social ao 

Adolescente em Cumprimento 

de Medida Socioeducativa, LA 

– Liberdade Assistida, PSC de 

Prestação de Serviços à 

Comunidade 

 

O Serviço tem por finalidade prover atenção socioassistencial e 

acompanhamento a adolescentes e jovens em cumprimento de medidas 

socioeducativas em meio aberto, liberdade assistida ou a prestação de 

serviços à comunidade determinadas judicialmente. 
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BPC na Escola 

 
 
 
 
 

O Programa BPC na Escola tem como objetivo garantir o acesso e a 

permanência na escola de crianças e adolescentes com deficiência de 0 

a 18 anos, que recebem o Benefício de Prestação Continuada da 

Assistência Social (BPC). Isso é feito por meio de ações intersetoriais 

com a participação da União, estados, municípios e do Distrito Federal. 

Ações Estratégicas de 

Erradicação do Trabalho 

Infantil 

O PETI é um dos programas do Governo Federal, de âmbito nacional, 

que articula um conjunto de ações visando retirar crianças e adolescentes 

do trabalho infantil. 

Serviço de Acolhimento em 

Família Acolhedora 

O Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora é modalidade de 

acolhimento na qual crianças e adolescentes são encaminhados para 

famílias devidamente cadastradas, selecionadas e formadas para esta 

finalidade. As famílias acolhedoras recebem em suas casas crianças e 

adolescentes que precisam de acolhimento temporário, por estarem em 

situação de vulnerabilidade, terem tido seus direitos violados e se 

encontrarem sob medida protetiva. 

Serviço Especializado em 

Abordagem Social 

Serviço ofertado de forma continuada e programada com a finalidade de 

assegurar o trabalho social de abordagem e busca ativa que identifique, 

nos territórios, a incidência de trabalho infantil, exploração sexual de 

crianças e adolescentes, situação de rua, dentre outras. 

Serviço de Acolhimento 

Institucional – Residencial 

Niso Prego 

O Residencial Professor Niso Prego é uma unidade de acolhimento 

institucional provisório para crianças afastadas do convívio familiar por 

meio de medida protetiva de acolhimento institucional (ECA, Art. 98); 

em virtude de abandono ou cujas famílias ou responsáveis encontram-se 

temporariamente impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e 

proteção, até que seja viabilizado o retorno ao convívio com a família de 

origem ou, na sua impossibilidade, encaminhamento para família 

substituta. 

 

Mais uma vez, não houverem resultados para o descritor “automutilação”. Os serviços 

citados na tabela acima, estão disponibilizados no site oficial da prefeitura. Buscou-se simular 

a procura e os resultados que um cidadão comum encontraria, caso procurasse assistência da 

prefeitura por meio do Site.  

Ao longo do que foi exposto nos Atos Normativos federais, estatuais e municipais, 

percebeu-se uma atualização das políticas municipais ao longo do tempo, que acompanham os 

avanços e lutas sociais no combate à violência interpessoal e autoprovocada; bem como a 

consolidação de um olhar mais cauteloso à infância e a adolescência como etapas da vida 

vulneráveis à violência. Percebe-se que as primeiras políticas possuem um caráter mais 

emergencial das demandas, avançando com políticas de penalidades e posteriormente, as 
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criações de programas, departamentos, comissões e planos no âmbito mais preventivo e 

interventivo; ou seja, há uma adaptação das políticas no sentido da prevenção.  

Portanto, considera-se que as políticas públicas nacionais, estaduais e municipais 

necessitam de elaborações cada vez mais específicas aos tipos de violência. Essa pontuação não 

considera a violência enquanto o problema desarticulado e independente das atuações já 

propostas, apenas reforça a necessidade de afunilamento das políticas com o objetivo de propor 

ações cada vez mais específicas, e sistematizadas. Acredita-se que à medida que a informação 

chega aos atores, órgãos, instituições administrativas e às Redes de Atenção à Saúde de forma 

clara, articulada e dinâmica, mais objetividade e, consequentemente, mais efetividade esses 

setores terão em sua prática. E quanto mais entendimento e encadeamento os profissionais que 

atuam nesses órgãos possuírem, maior será o alcance dessas políticas na sociedade.  

Pretendeu-se com o presente capítulo, retomar e apresentar os atos normativos a nível 

federal, estadual e municipal. Contudo, é substancial destacar algumas questões. Percebe-se 

uma tentativa das Políticas Públicas em garantir a esfera “prevenção”, essencial no combate às 

violências. Conforme os autores já mencionados nos capítulos anteriores (Martins e Jorge, 

2010) a prevenção em nível primário (eliminação dos fatores de risco, secundário (detecção dos 

sujeitos em risco) e terciário (acompanhamento da vítima e punição ao autor de violência) é 

perceptível em muitas das leis promulgadas: desde aquelas de caráter punitivo ao agressor, as 

que buscam a garantia de direitos que instituem acolhimento e medidas de tratamento. Dentre 

as políticas de acolhimento, destacam-se aquelas que preveem ações no âmbito escolar, de 

saúde e assistencial social; que vão de encontro ao que tem sido veementemente recomendado 

pela Organização Mundial de Saúde (2000; 2014). 

Acredita-se que até mesmo as Políticas que promovem “dias de combate” e “semanas 

de prevenção”, possuem um impacto significativo na sociedade – a depender da forma em que 

são abordadas. Tornar os assuntos conhecidos por meio de ações públicas contribuem com a 

desmistificação e ‘desestigmatização’, principalmente no que tange à violência autoprovocada. 

Contudo, destaca-se que, se essas estratégias forem isoladas e não trabalhadas de forma 

contínua principalmente no âmbito escolar, podem ser ineficazes e insuficientes. 

Destacam-se as políticas que trabalham de forma específica o bullying, que segundo os 

autores discutidos anteriormente  (Kutzke et. al., 2014; Ato, Estrada, Meija e Alvarado, 2018; 

Silva & Oliveira, 2019; Pimentel et al. 2020; Romo & Kelvin, 2016; Bottino et al., 2015) é um 

dos fatores importantes de risco para o suicídio na adolescência. Essas políticas vão de encontro 

também, ao sentido preventivo: ao passo em que são abordadas as violências consideradas 
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‘fatores de risco’ para o suicídio, luta-se, preventivamente, contra o suicídio. Dessa forma, 

pode-se considerar que todas as leis que abordam direta ou indiretamente a prevenção e o 

combate à violência na infância (seja a violência física, sexual, trabalho infantil, abandono e 

negligência) atuam também – mesmo que de forma menos consolidada ou direcionada - na 

prevenção da violência autoprovocada; uma vez que, como mencionado anteriormente e 

segundo a OMS (2010) a história de vida marcada pela violência se institui um fator de risco 

para o suicídio. Conforme dito no capítulo anterior “considera-se que – pelo menos parte – das 

estratégias de prevenção e combate à violência gerem em certa medida, impactos no combate e 

prevenção ao suicídio”.  

Ademais, a relevância das políticas voltadas à prevenção da violência sexual, que 

segundo Delziovo et al. (2010) e Correia et al. (2010), é um tipo de violência que pode 

desencadear comportamentos suicidas na vida do indivíduo. Por fim, destaca-se a relevância 

das políticas de garantia de direitos básicos à criança e ao adolescente (acesso à educação, 

alimentação, moradia, lazer, segurança), pois as mesmas colaboram com a prevenção ou 

diminuição da vulnerabilidade social ao efetivarem políticas de acolhimento, controle e 

assistência básica e social às famílias. Alinhadas com essas políticas, estão as de combate ao 

trabalho infantil, à exploração sexual e a baixa escolaridade; ambas compactuam como estudo 

anteriormente mencionado (Alarcão et al., 2020). A pesquisa observa que o acesso aos direitos 

básicos (como a educação de qualidade) são fatores de proteção ao suicídio. Outros autores 

(Simões et al., 2020) evidenciam os aspectos socioeconômicos como fatores igualmente 

importantes para a proteção do indivíduo à violência autoprovocada.  

Acredita-se que, por mais que tenha havido atualização das leis que promovem medidas 

de controle “socioeducativo” contra criança e adolescente atores infracionais, a cultura dessas 

políticas ainda vai de encontro ao modelo hegemônico e higienista de “limpeza social” 

(Sampaio & Meneghetti, 2020) que por vezes, pouco importa com a real reinserção dos 

indivíduos na sociedade. Isso mostra que, de forma geral, a complexidade e boa sistematização, 

a elaboração assertiva e intersetorial das leis não garantem, em nenhuma medida, sua real 

aplicabilidade. Portanto, todas as considerações feitas acerca das políticas públicas dizem da 

sua promulgação; e não da sua funcionalidade, tampouco da sua efetividade e acessibilidade 

àqueles para quem são destinadas: a população vulnerável e a sociedade comum.  

O objetivo deste capítulo foi o de retomar as políticas públicas e suas propostas sociais. 

Entretanto, o próprio exercício de retomar as leis, convida a um lembrete por vezes esquecido, 

principalmente em tempos obscuros e tomados por uma política autoritária, antidemocrática e 
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negacionista: de que pertencemos a um lugar, e este lugar oferece – em certa medida – a garantia 

de exercer a cidadania e exigir os direitos assegurados por lei, direitos estes que podem, 

efetivamente, fortalecer a luta diária contra a violência estrutural, social e coletiva.  
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Considerações Finais 

 

Nós vos pedimos com insistência: nunca digam "isso é natural" diante 

dos acontecimentos de cada dia. Numa época em que reina a confusão, 

em que corre o sangue, em que se ordena a desordem, em que o arbítrio 

tem força de lei, em que a humanidade desumaniza (...) não digam 

nunca: isso é natural, a fim de que nada passe por imutável. Sob o 

familiar, descubram o insólito. Sob o cotidiano, desvelem o 

inexplicável. Que tudo que seja dito ser habitual, cause inquietação. 

Bertolt Brecht 

 

De forma a compreender e apropriar do objeto de pesquisa, foi necessário demarcar de 

forma teórico-conceitual os conceitos violência, adolescência, suicídio e automutilação; 

localizando-os historicamente e definindo-os sob a égide da psicologia. Para tanto, foi realizada 

uma busca bibliográfica desses conceitos bem como uma revisão integrativa, cujo objetivo foi 

o de discutir a associação entre as violências interpessoais e autoprovocadas. Após os 

resultados, que apontam uma relação entre ser vítima de violência e o comportamento suicida, 

foram localizadas epidemiologicamente, as notificações de violência no atual cenário goiano. 

Percebeu-se, então, a necessidade de articular esses resultados à aplicação social e prática, com 

o objetivo de apurar o que tem sido feito pelo poder público no enfrentamento à violência contra 

a criança e o adolescente. Assim, foi realizado um levantamento dos atos normativos propostos 

e impostos pelos governos, nas esferas nacional, estadual e municipal. Dessa forma, acredita-

se que os objetivos do presente trabalho foram cumpridos. 

Com base nos passos seguidos para a formulação do presente trabalho, nas leituras e na 

vivência da pesquisadora em relação ao objeto, pode-se observar que a vulnerabilidade social é 

um fator significativo para as vivências violentas em qualquer etapa da vida. E, ao passo que as 

violências se configuram risco para comportamentos suicidas, acredita-se que a vulnerabilidade 

social é um risco, por si só, à violência autoprovocada. Esta consideração é feita com base nos 

dados apresentados e discussões trazidas por diversos autores, ao longo do presente trabalho.  

A criança e o adolescente são subestimados e, por vezes, silenciados. O lugar desses 

sujeitos foi dado à medida em que a sociedade foi se modificando historicamente; e a autonomia 

é dada por vezes, através das leis que buscam garantir-lhes os direitos mínimos. Este fato coloca 

em debate a necessidade da luta por políticas públicas eficazes que garantam a diminuição da 

exposição ao risco de violência e aos contextos de vulnerabilidade na infância e na 
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adolescência. Por isso torna-se necessário pensar na garantia de direitos democráticos que se 

articulam à luta por uma sociedade igualitária: é preciso tomar ciência das lacunas sociais que 

promovem a desigualdade em suas diversas categorias.  

A sociedade atual está marcada pelo crescente aumento da violência em seus diversos 

contextos, o que aponta um adoecimento coletivo perante a realidade. A violência se expressa 

pelo aumento de suicídios, feminicídios, lesbicídios, homicídios. Dessa forma, é necessária a 

luta pela preservação da saúde e da integridade física, psíquica, moral, pelo corpo não violado, 

pela identidade protegida e cuidada pelo coletivo.  

Como armadura nessa penosa luta contra a violência, é necessário humanizar-se. O olhar 

para com o sofrimento, em qualquer lugar que se ocupe (de forma especial os atores de saúde) 

é mais que um compromisso, mas uma obrigação enquanto seres que se preocupam com a 

continuidade da existência humana. O cuidado, o olhar cirúrgico, a denúncia e a ação estão 

entre as medidas essenciais que devem ser tomadas nos casos de violência, e a quebra desse 

ciclo depende também do quão implicada a sociedade está nesta luta. Reforça-se a importância 

do trabalho multissetorial, interprofissional e interdisciplinar, para que se articulem cada vez 

mais estratégias assertivas no combate à violência.  

Para além dos objetivos alcançados, este trabalho apresenta diversas possibilidades de 

investigação e, por isso recomenda-se que sejam feitos estudos sobre a eficácia e a 

aplicabilidade das políticas públicas nos serviços assistenciais e de saúde, de forma a analisar e 

discutir sobre a acessibilidade e efetividade das leis propostas. Bem como trabalhos que 

considerem de forma mais aprofundada a dimensão subjetiva do adolescente vítima de violência 

interpessoal e autoprovocada, por meio de pesquisas de campo e relatos de casos. Buscou-se 

adotar ao longo dessa pesquisa, um olhar psicossocial acerca dos fenômenos, visto que são 

multideterminados e atravessados por outros. O suicídio é uma violência que se entrelaça aos 

demais tipos de violências por que diz de um sofrimento, diz de algo que o indivíduo não 

suporta e externa por meio da própria morte. Diz de uma violência contra si mesmo, mas diz 

também daquilo que é externo – e instiga – essa escolha. Diz daquilo que é coletivo, das outras 

violências diárias que o sujeito sofre, por mais veladas, subnotificadas ou negadas que sejam. 

Percebe-se a necessidade de trazer à tona as problemáticas que envolvem a violência 

autoprovocada e que fogem do modelo patologizante. Sabe-se que evidenciar fatores de riscos 

com tendências biologicistas favorece o modelo hegemônico de medicalização e patologização 

da adolescência e das questões mentais: a facilidade de individualizar reduz o reconhecimento 

de problemas de ordem social. É necessário reconhecer a indiscutível existência das doenças 
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psiquiátricas, e a necessidade da medicação sempre – e somente – quando necessário. Mas 

torna-se imprescindível também, trazer ao debate aquilo que é por vezes desconsiderado: a 

dimensão psicossocial dos fenômenos. 

Reconhece-se, porém, os inúmeros avanços históricos que as Políticas Públicas alcançaram 

no decurso do tempo. Observa-se as políticas iniciais propondo garantias hoje consideradas 

básicas e de claro entendimento. Isso mostra, de certa forma, que a passagem do tempo garante 

certa legitimação e reconhecimento das leis e proposições governamentais. Em contrapartida, 

o avanço da violência em todas as faixas etárias e regiões do país, apontam concomitantemente, 

para um aumento das desigualdades sociais, das lacunas econômicas e das questões estruturais 

da sociedade. Não se deve ignorar que, o presente recorte histórico é marcado pelo capitalismo, 

fator determinante para os abismos sociais e, consequentemente, da vulnerabilidade às 

violências.  

Enfatiza-se que a prevenção às violências na infância pode impactar significativamente a 

experiência na adolescência, e por isso a necessidade de serem implementadas Políticas 

Públicas direcionadas aos diversos setores da sociedade, com ações práticas e continuadas nas 

escolas, nos serviços de saúde e assistência social; bem como políticas direcionadas à atuação 

do Psicólogo nesses ambientes.  

A luta pela prevenção ao suicídio, à automutilação e à violência não está desarticulada da 

luta pela democracia. Esta luta implica a defesa do SUS e das Redes de Atenção à Saúde. 

Implica a defesa pela garantia dos direitos previstos em lei, e que por vezes fogem ao 

conhecimento popular. A luta deve ser também, pela desburocratização dos serviços, pela 

capacitação de profissionais em campo e pelo acesso à assistência básica. A luta também é 

política, e envolve resistência a toda e qualquer política de desmonte dos sistemas vigentes, 

atualmente tão ameaçados. 

A elaboração deste estudo contribuiu generosamente para a compreensão da autora sobre 

os processos psicossociais estudados. Toda a trajetória percorrida para que se atingissem os 

objetivos foram repletas de aprendizagens e transformações profissionais e pessoais. A pesquisa 

vai para além da formação e aprimoramento acadêmico; envolve a pessoalidade e implica a 

constante construção e desconstrução de saberes. Ressalta-se a aplicabilidade e a prática deste 

estudo na vivência pessoal e profissional da pesquisadora, sendo um agente transformador em 

sua formação e, que demarca, com expectativa e gratidão, uma importante etapa de seu percurso 

vivencial. 
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Anexos 

 

I - Ficha de notificação de Violência Interpessoal e Autoprovocada do Sistema de Informação 

de Agravos de Notificação (SINAN) 
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