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INTRODUÇÃO

ETIOLOGIA DA AUTOLESÃO

O Transtorno de Autolesão não Suicida é
caracterizado
por
comportamento
intencionais que envolvam agressão ao
próprio corpo, sendo mais frequentes na
adolescência e pré adolescência (DSM – 5,
2013).
OBJETIVOS
Trata-se de uma prévia que evoluiu a partir da coleta
de dados para o projeto “Perfil Epidemiológico dos
Pacientes Atendidos no Ambulatório de Hebiatria do
Hospital Infantil”. Duas categorias destacaram-se:
autolesão e suicídio. Devido a visibilidade, estudo e
prevalência acerca da autolesão na adolescência,
optou-sepor avaliar esse tema.

Relações Familiares 33,33%
Bullying - 22,22%
Luto - 11,11%
Outros - 33,33%

CONCLUSÃO

METODOLOGIA
Estudo quantitativo de série temporal, sendo
analisados 92 prontuários dos anos de 2017 e 2018,
dos quais foram coletados os dados: sexo; idade; há
quanto tempo praticou a autolesão; objeto utilizado;
fator de agravo e se houve ou não
pensamento/ideação/tentativa de suicídio.
Critérios de Inclusão: pacientes entre 12 e 20 anos
atendidos no Ambulatório de Hebiatria do Hospital
Infantil cujo prontuário referia “cutting”, autolesão,
automutilação ou cortes.
Critérios de Exclusão: pacientes sem referência a
autolesão, ou que o ato foi uma tentativa de suicídio.
RESULTADOS
Dentre os 92 prontuários analisados, em nove
(9,7%) haviam referência a autolesão. Oito
entre os nove pacientes era do sexo feminino, e
a idade média contabilizada foi de 14 anos.
Quatro dos pacientes referiram pensar em
suicídio, mas não ter coragem para faze-lo, três
relataram problemas familiares e dois bullying
na escola. Um paciente afirmou praticar
autolesão em companhia de um amigo. Dentre
os objetos utilizados, foram citados: estiletes,
navalhas, lâminas de barbear e apontador.

A incidência de autolesão entre os púberes é
relevante, sendo o sexo feminino o grupo de
maior risco. Os gatilhos referidos alertam
problemas
familiares
e
relações
interpessoais em conflito, estímulo para a
automutilação, como forma de alívio para
sofrimento psicológico. Destaca-se que os
objetos utilizados são socialmente aceitos e
de fácil acesso aos adolescentes, como o
apontador. Durante a análise dos
prontuários, evidenciou-se a falta de
informações descritas de maneira completa
nos prontuários, mesmo o Hospital Infantil
tratando-se de um Hospital Escola, e o
Ambulatório de Hebiatria tendo uma
anamnese estruturada disponível a quem
realizar a consulta. Conclui-se que o
Transtorno de Autolesão não Suicida, pode
ser praticado tanto por pacientes que nunca
pensaram/idealizaram/tentaram
suicídio,
quando por pacientes com histórico de
tentativa, sendo uma prática referida como
“alivio para dores psicológicas, necessitando
de
mais
estudos
científicos
para
compreender
a
complexidade
do
comportamento.
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