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Resumo

Autolesão é um problema grave e crescente no mundo todo, mas ainda carece de estudos que
ajudem a entender sua extensão e a identificar seus fatores de risco para o desenvolvimento de
polı́ticas de prevenção. O presente estudo tem como objetivo iluminar o debate no Brasil. Com
dados de uma pesquisa longitudinal realizada com estudantes de Sobral (CE) entre 2018 e 2019,
estimamos a prevalência da ideação de autolesão entre esses alunos e identificamos que meni-
nas são significativamente mais propensas à autolesão do que meninos. Depois, exploramos a
longitudinalidade dos dados para analisar caracterı́sticas reportadas pelos alunos em 2018 que se
relacionam com a necessidade de se ferir observada em 2019. Por fim, nossos resultados mostram
também que acumular fatores de risco está associado com chances ainda maiores de apresentar
ideação de autolesão, bem como algumas combinações especı́ficas podem ajudar a identificar
alunos em possı́veis grupos de risco.

Abstract

Self-harm is a severe problem around the world, still we lack studies that identify the risk factors in
order to develop prevention policies. The aim of this study is to enlighten this discussion in Brazil.
With school-based longitudinal data collected in Sobral (CE) between 2018 and 2019, we estimate
self-harm ideation prevalence between these students and identify that girls are significantly more
likely to develop such behavior than boys. After that, we analyze which features reported in 2018
were related to the need of self-harming in 2019. Our results also show how the self-harm ideation
odds vary according to the number of risk factors the individual is exposed to, and how certain
risk factors combinations can help identify students in possible risk groups.
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1. Introdução

A autolesão, definida como um dos tipos de violência pela Organização Mundial de Saúde (OMS),
corresponde ao uso intencional de força fı́sica real ou de ameaça contra si próprio. O tema tem
chamado atenção nos últimos anos por ser um problema crescente, sobretudo entre adolescentes e
jovens e por ser considerado um forte preditor de suicı́dio, segunda maior causa de morte entre 15 e
29 anos ao redor do mundo, conforme dados da Organização Mundial de Saúde (CHAN et al., 2016;
WHO, 2019). Ainda de acordo com dados da Organização Mundial de Saúde, 79% dos suicı́dios
acontecem em paı́ses de renda baixa ou média. O Brasil, em dados de 2014, é o oitavo paı́s com mais
suicı́dios no mundo.

Não obstante, o problema é de difı́cil identificação: grande parte dos casos compreendem lesões
leves ou moderadas, casos estes que não necessitam de atenção médica, o que ressalta a importância
de estudos com população não-clı́nica (GEULAYOV et al., 2018; MADGE et al., 2008). Evidências
recentes apontam que o problema tem se tornado mais comum: um estudo com amostra inglesa
encontrou que a prevalência de autolesão não suicida aumentou entre 2000 e 2014, principalmente
entre meninas e mulheres de 16 a 24 anos (6.5% em 2000 para 19.7% em 2014) (MCMANUS et al.,
2019). É necessário atentar-se à escassez de estudos sobre o assunto para paı́ses – como o Brasil – em
desenvolvimento, já que são raros os estudos com uma amostra não-clı́nica ou da idade de interesse.
Paralelamente, parece não haver um concenso sobre caracterı́sticas comuns àqueles que praticam a
autolesão, o que dificulta a formulação de polı́ticas para minimizar o problema.

Desse modo, o principal objetivo deste trabalho é analisar a ideação de autolesão em uma amos-
tra representativa de adolescentes dentro do contexto escolar – em um estudo longitudinal feito com
estudantes de escolas municipais de Sobral, no Ceará, entre 2018 e 2019. No último ano da pes-
quisa, perguntamos aos alunos com que frequência eles sentem a necessidade de se ferir. Com essa
medida, esperamos captar não só quem idealiza a autolesão, mas também aqueles que a praticam, pro-
porcionando uma estimativa mais abrangente do problema de autolesão em uma amostra brasileira,
uma vez que capturar a ideação permite identificar indivı́duos com grande probabilidade de desen-
volver tal comportamento, bem como indivı́duos que já possuem histórico de autolesão. No geral,
poucos estudos consideram a ideação de autolesão, apesar desta ser uma estatı́stica importante para
a implementação de polı́ticas de prevenção, enquanto o foco no contexto escolar nos permite tentar
superar o problema da subnotificação (LAYE-GINDHU; SCHONERT-REICHL, 2005; O’CONNOR;
RASMUSSEN; HAWTON, 2012). Além disso, nossa estrutura longitudinal permite que analisemos
se caracterı́sticas sociodemográficas, familiares, escolares, entre outros, são fatores de risco para au-
tolesão. Dadas diferenças importantes no comportamento autolesivo por gênero (FOX et al., 2018),
fazemos todas as análises para meninas e meninos separadamente.

Dentre os resultados encontrados, meninas destacam-se por uma maior prevalência da ideação da
autolesão, apesar de meninos estarem expostos a um maior número de fatores de risco. Encontramos,
ainda, risco estatisticamente igual entre aqueles expostos a apenas um ou dois fatores de risco, estando
sob maior risco aqueles na presença de mais de dois fatores. No mais, artigo está organizado em cinco
partes: a presente seção tem objetivo introdutório e a seguinte de discutir evidências da literatura sobre
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o comportamento e seus fatores de risco, seguida pela metodologia e estratégia empı́rica na terceira
seção. Por fim, os resultados são discutidos e apresentados na quarta seção e na última encontram-se
as considerações finais do trabalho.

2. Revisão da Literatura

A definição de autolesão sofreu diversas mudanças ao longo do tempo até chegar na definição mais
aceita atualmente: ”comportamento intencional envolvendo agressão direta ao próprio corpo”(GIUSTI,
2013). Sendo geralmente de extensão controlada pelo indivı́duo, na maioria das vezes superficiais ou
moderadas, as lesões podem passar despercebidas, fazendo com que estimativas de prevalência oriun-
das de hospitalizações, geralmente, sejam sub-reportadas (GEULAYOV et al., 2018; MADGE et al.,
2008). O comportamento da autolesão tende a originar-se no inı́cio da adolescência podendo perma-
necer por algumas décadas (HAWTON et al., 2012).

A literatura sobre o assunto descreve duas taxonomias principais utilizadas: Nonsuicidal Self-
Injury (NSSI), que considera apenas casos de autolesão sem intenção suicida, e Deliberate Self-Harm
(DSH), que engloba todos casos de autolesão. A prevalência média estimada em adolescentes, a partir
de estudos feitos com população não-clı́nica de diferentes paı́ses, é de 18% (5 - 30.7%) para NSSI
e 16% (2.9 - 42%) para DSH (MUEHLENKAMP et al., 2012). Outra dificuldade encontrada para a
mensuração, é o grande impacto que a formulação da pergunta gera nas respostas e um possı́vel cons-
trangimento dos entrevistados ao serem questionados sobre isso (MUEHLENKAMP et al., 2012).
Isto fica mais evidente com o estudo de Nock e Prinstein (2005), no qual foi verificado que 82,1% dos
adolescentes reportaram que ao menos um de seus amigos praticou autolesão nos últimos 12 meses.

As motivações da autolesão podem ter origens diversas. Nock e Prinstein (2004) identificaram
quatro principais funções que motivariam esse comportamento: (1) reforço automático negativo, cujo
objetivo é remover ou interromper algum estado cognitivo ou emocional indesejado; (2) reforço au-
tomático positivo, para gerar um estado desejável; (3) reforço social positivo, para ter atenção dos
outros e mostrar seus sentimentos, regulando seus próprios estados emocionais; (4) reforço social ne-
gativo, para fugir de responsabilidades. As funções de reforço social estão geralmente relacionadas a
indivı́duos mais jovens e de grupos de minorias, sendo a própria exposição à autolesão de amigos um
fator de risco importante ao comportamento autolesivo. Por outro lado, alguns estudos encontram que
a automutilação por reforço negativo automático seria a mais frequente em adolescentes, inclusive no
Brasil (NOCK; PRINSTEIN, 2005; FONSECA et al., 2018).

Além das consequências imediatas a si mesmo e para os próximos de quem o pratica, há evidências
diversas consequências futuras ao próprio indivı́duo. Mars et al. (2014) encontram diversos resultados
futuros da prática de autolesão, seja ela com ou sem intenção suicida: as chances de não se atingir no-
tas1 mais altas é maior para aqueles que praticam autolesão com intenção suicida, mesmo com ajuste
para status socioeconômico, sintomas de depressão e QI. A prática também foi relacionada a maior
probabilidade de, aos 19 anos, ser parte da população que não estuda e nem trabalha. Encontram,

1Por se tratar de um estudo britânico, utilizam desempenho no General Certificate of Secondary Education (GCSE),
prova feita ao fim do ensino compulsório.
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ainda, maior probabilidade de desenvolvimento de depressão e desordens de ansiedade e abuso de
substâncias.

Buscando comparabilidade entre paı́ses, Madge et al. (2008), em um dos maiores estudos conhe-
cidos sobre autolesão (N = 30.477), realizaram uma pesquisa com adolescentes (15-16 anos) em 42
escolas de 7 paı́ses. No total, 4,3% dos meninos e 13.5% das meninas reportaram histórico de DSH,
com uma variação entre paı́ses similar entre meninas (5,7 - 17%) e meninos (2,4 - 6,5%). Além disso,
9,9% dos meninos e 21,5% das meninas reportaram já terem pensado em praticar. No entanto, é
válido ressaltar que a autolesão não é um problema apenas de paı́ses desenvolvidos e há evidência de
equivalência entre as taxas de autolesão em adolescentes em paı́ses de baixa e média renda com os
paı́ses de renda mais alta (AGGARWAL et al., 2017). No Brasil, os estudos sobre autolesão ainda são
escassos e apresentam limitações importantes, como o uso de amostras clı́nicas ou de grupos de risco
(MONTEIRO et al., 2015; BAHIA et al., 2017; SIMIONI et al., 2018). Fonseca et al. (2018) e Costa
et al. (2020) utilizam amostras de estudantes e encontram prevalências de 9.5% e 6.5% para NSSI,
considerando o critério DSM-5, que exige pelo menos 5 episódios no último ano para caracterizar
NSSI, o que tende a considerar casos mais graves. Além disso, a estrutura transversal desses estudos
limita a análise de fatores de risco para autolesão.

Por muitos anos se acreditou que os automutiladores eram principalmente mulheres jovens. Hoje,
os adolescentes são o foco do problema e estudos como o de Fox et al. (2018) apontam importantes
diferenças no comportamento por gênero – tais como métodos, locais do corpo e função – o que nos
motiva a estudar o problema para meninos e meninas separadamente. Mas quem seriam as crianças
e adolescentes mais suscetı́veis a esse comportamento? A um primeiro momento, imagina-se que
haja um padrão de caracterı́sticas externas ao indivı́duo, tais como caracterı́sticas da conjuntura fa-
miliar. Estudos sugerem que baixo nı́vel socioeconômico, principalmente durante toda, ou longos
perı́odos da vida, é associado a autolesão com intenção suicida (MARS et al., 2014; FERGUSSON;
WOODWARD; HORWOOD, 2000; HAWTON et al., 2001; PAGE et al., 2014; ANDREWS et al.,
2014; LAW; SHEK, 2016), apesar de evidências não serem consistentes para autolesão não-suicida
(VALENCIA-AGUDO et al., 2018).

Ainda no contexto familiar, a literatura aponta que o abuso infantil sofrido em casa é, de fato,
um fator associado com comportamentos autolesivos (MADGE et al., 2011; SWANNELL et al.,
2012), mas poucas evidências são relatadas em estudos longitudinais (MARS et al., 2014; YATES;
CARLSON; EGELAND, 2008). Nock (2009) argumenta que abuso infantil é um fator que aumenta a
probabilidade do indivı́duo desenvolver vulnerabilidades intrapessoais e interpessoais em resposta a
acontecimentos estressantes, o que aumenta o risco de NSSI. Em um estudo retrospectivo com estu-
dantes universitários, é encontrado que tal efeito seria relevante apenas para o sexo feminino (GRATZ;
CONRAD; ROEMER, 2002). Outrossim, há evidências de maior probabilidade de autolesão em
jovens que tem preocupações com sua orintação sexual (SKEGG, 2005; HAWTON; SAUNDERS;
O’CONNOR, 2012; TAYLOR et al., 2018; CAWLEY et al., 2019).

Outro aspecto a se analisar seria o contexto escolar, visto que este exerce grande influência sobre
os comportamentos durante a idade de interesse. Estudos longitudinais mostram que ser vı́tima de
bullying é um fator de risco para NSSI (MARS et al., 2014) e DSH (FISHER et al., 2012), mesmo
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controlando por fatores como histórico de maus-tratos na infância, comportamentos externalizantes e
internalizantes, e QI, quando mais novos (FISHER et al., 2012). Desempenho acadêmico também é
um fator pouco explorado pela literatura. No entanto, um estudo recente encontra evidência de que
baixo desempenho escolar é relacionado com maiores chances de autolesão no futuro (RAHMAN
et al., 2018). No trabalho de Mars et al. (2014) é evidenciado que baixo QI prediz autolesão com
intenção suicida, enquanto alto QI prediz NSSI.

Diferente do usual na literatura, nosso estudo tem interesse no conceito da ideação da autolesão,
sendo possı́vel identificar os indivı́duos que podem vir a praticá-la antes que, de fato, ocorra. Isso é
interessante à medida que nos permite definir os principais fatores de risco para esse comportamento
e prevenir uma possı́vel prática futura. Na literatura, não é tão frequente o estudo da ideação do
comportamento de autolesão. Laye-Gindhu e Schonert-Reichl (2005), em um estudo canadense com
participantes com idade média de 15,3 anos, determinaram que a ideação da autolesão por si só é um
preditor tanto do comportamento de autolesão quanto de futuras tentativas de suicı́dio, encontrando
ideação da autolesão presente em 42% dos adolescentes, sendo significativamente mais presente em
meninas (53%) do que meninos (28%). O’Connor, Rasmussen e Hawton (2012) fizeram estudo se-
melhante para Escócia e Irlanda do Norte com estudantes entre 15 e 16 anos e encontraram ideação
da autolesão em 12,2% e prática em 11,4%. Outro resultado interessante do estudo de O’Connor,
Rasmussen e Hawton (2012) foi a semelhança dos grupos que praticam ou idealizam a autolesão em
aspectos como perfeccionismo, autoestima e otimismo, mas diferenças no tocante a fatores externos.

3. Metodologia

3.1 Dados e Medidas

Os dados utilizados neste trabalho são provenientes de um estudo escolar censitário e longitu-
dinal realizado no municı́pio de Sobral, Ceará. A primeira coleta aconteceu em 2018 e considerou
todas as turmas do quinto ano da rede municipal, totalizando 2425 alunos. Os alunos responderam a
questionários que continham itens sobre composição familiar, status socioeconômico, contato com a
violência em casa e na escola, entre outros. Em 2019, aconteceu a continuação da pesquisa com as
turmas do sexto ano, alcançando 2121 alunos dentre os participantes no ano anterior (atrito de 12,5%).
Na coleta realizada em 2019, o questionário incluiu também a pergunta sobre ideação de autolesão
utilizada neste trabalho.

Em 2019, os alunos responderam à seguinte pergunta, objeto de interesse deste trabalho: “Você
sente a necessidade de se ferir?”. As opções de resposta eram: nunca, em poucos momentos, em
alguns momentos, ou em muitos momentos. Foi criada uma variável dicotômica igual a 1 se o aluno
relatasse a necessidade de se ferir pelo menos em alguns momentos e 0 caso contrário. As variáveis
investigadas como fatores de risco, medidas em 2018, são indicadoras para: menina, baixo nı́vel
socioeconômico, não morar com ambos os pais, já ter repetido de ano pelo menos uma vez, sofrer
bullying na escola (por aparência, orientação sexual, cor ou raça, separadamente), sofrer abuso em
casa (fı́sico ou psicológico), ser insatisfeito com o corpo, e não praticar atividades de interesse.
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Como proxy de baixo nı́vel socioeconômico, foi utilizado indicador se aluno mora com algum
beneficiário do Bolsa Famı́lia. As variáveis de violência psicológica e fı́sica em casa são proveni-
entes das perguntas “Na sua casa, com que frequência você sofre violência psicológica (ex: gritos,
xingamentos, ameaças ou outras ofensas verbais)?” e “Na sua casa, com que frequência você sofre
violência fı́sica (ex: tapas, socos, pontapés)?”. As opções de resposta eram: nunca, raramente, de vez
em quando, ou sempre. Assim, criamos uma variável indicadora para violência sofrida em casa igual
a 1 se o aluno reportou sofrer violência psicológica ou fı́sica de vez em quando ou sempre, e 0 caso
contrário. Paralelamente, outras variáveis, como morar com ambos os pais, ser vı́tima de bullying
(e seus respectivos motivos), satisfação com o corpo e atividades de interesse, foram perguntadas
diretamente aos próprios participantes.

3.2 Estratégia Empı́rica

Para os fins deste estudo, serão considerados apenas os alunos que participaram de ambos os anos
de pesquisa e que responderam todas as variáveis descritas na subseção anterior, totalizando, desse
modo, 1564 alunos. Além disso, a separação das análises por gênero foi motivada por evidências de
diferença nas formas e funções da autolesão entre meninos e meninas (LAYE-GINDHU; SCHONERT-
REICHL, 2005; MADGE et al., 2008). A revisão feita por Fox et al. (2018) ressalta diferenças quanto
aos métodos de autolesão2, quanto aos locais do corpo em que costumam se autolesionar (mulheres
em braços e pernas e homens no rosto, peito ou genitais); e, por fim, quanto às funções da autolesão –
mulheres praticam para regulação emocional, autocontrole ou por impulso, enquanto os homens com
o objetivo de se animar e ter um sentimento intenso, em inglês get a “rush”.

O primeiro objetivo do trabalho é estimar a prevalência da ideação de autolesão por gênero – nossa
variável de interesse. Em seguida, calculamos riscos relativos para analisar se as variáveis descritas
na subseção anterior são fatores de risco para esta ideação, de modo a identificar possı́veis grupos de
risco para a autolesão futura. Além disso, como algumas dessas variáveis são facilmente observadas
por professores e outros funcionários das escolas onde estes estudantes foram entrevistados, identi-
ficar quais delas são capazes de predizer o comportamento autolesivo poderia ajudar no desenho de
polı́ticas públicas de prevenção. Para identificar os fatores de risco, estimamos a seguinte regressão
logı́stica separadamente para meninos e meninas:

Logit{P (Ai,2019) = 1} = β0 +X ′
1,2018β1 + εi (1)

OndeAi,2019 é a variável que identifica a ideação de autolesão do aluno i, sendo i = (1, 2, 3, ..., 1564),
reportada em 2019, que assume 1 se o aluno reportou a necessidade de se ferir pelo menos em alguns
momentos e 0 caso contrário. Xi,2018 é um vetor de caracterı́sticas do aluno i medidas em 2018, re-
presentando os possı́veis fatores de risco discutidos anteriormente. β0 é o intercepto e εi é o termo de
erro aleatório.

Depois de entender a prevalência da ideação de autolesão, bem como identificar seus fatores de
risco, por gênero, analisamos também o modo como o acúmulo de fatores influencia o risco de auto-

2Enquanto mulheres são mais prováveis de praticar cortes, mordidas, arranhões, puxar cabelo e interferir na
cicatrização de machucados, homens são mais prováveis de se queimar, “estapear” e bater suas cabeças.
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lesão. Por fim, buscamos entender também se diferentes combinações de fatores de risco podem estar
associadas a maiores chances de reportar a necessidade de se ferir, a fim de facilitar a identificação de
grupos de alto risco através de um ranking de combinações que identificam o maior risco relativo.

4. Resultados

A Tabela 1 apresenta – na amostra como um todo e por gênero – a prevalência da variável que
capta a necessidade de se ferir e também das outras caracterı́sticas dos alunos consideradas possı́veis
fatores de risco para autolesão. No total, cerca de 35% dos alunos reportaram ideação de autolesão,
sendo o número significativamente maior para meninas (39%) em comparação com meninos (31%).
Esse número é um pouco maior do que o encontrado por trabalhos que usam medidas que captam
separadamente aqueles que apresentam ideação à autolesão e aqueles que, de fato, a praticam, prin-
cipalmente no grupo de meninos. O’Connor, Rasmussen e Hawton (2012), por exemplo, encontram
que 23% de uma amostra de alunos europeus de 15-16 anos tinham histórico de autolesão ou ideação.
Em uma análise por gênero, Madge et al. (2008) mostram que 30% das meninas e 12% dos meninos
que participaram do CASE Study reportaram episódios ou ideação de autolesão. Em relação aos fato-
res de risco analisados, observamos também que meninos são mais expostos a violência no ambiente
familiar, reprovação escolar, bullying pela aparência e bullying pela orientação sexual. A prevalência
dos demais fatores é estatisticamente igual entre os gêneros (p > 0.05).

Tabela 1 – Descritiva das variáveis investigadas como fatores de risco para ideação de autolesão

Total
(N = 1564)

Meninos
(N = 807)

Meninas
(N = 757)

n % n % n % Chi-Test
Autolesão 542 34.7 248 30.7 294 38.8 p<0.01
Bolsa Famı́lia 945 60.4 487 60.3 458 60.5 ns
Não mora com ambos os pais 635 40.6 333 41.3 302 39.9 ns
Sofre violência em casa 247 15.8 153 19.0 94 12.4 p<0.01
Reprovado 153 9.8 97 12.0 56 7.4 p<0.01
Insatisfação com o corpo 117 7.5 60 7.4 57 7.5 ns
Bullying pela aparência 358 22.9 208 25.8 150 19.8 p<0.01
Bullying por cor ou raça 118 7.5 66 8.2 52 6.9 ns
Bullying por orientação sexual 79 5.1 53 6.6 26 3.4 p<0.01
Nenhuma atividade de interesse 125 8.0 71 8.8 54 7.1 ns

Nota: a tabela mostra o percentual de alunos que reportou sentir necessidade de se ferir, que mora com com alguém que
recebe Bolsa Famı́lia, não mora com ambos os pais, já repetiu de ano, é insatisfeito com o corpo, sofre violência em casa
(psicológica ou fı́sica), sofre bullying pela aparência, sofre bullying pela orientação sexual, sofre bullying pela cor ou
raça, e que não pratica atividades do interesse deles. Autolesão foi medida em 2019 e as demais variáveis em 2018. A
última coluna reporta a significância da diferença das proporções entre meninos e meninas.

Nesta análise sobre a distribuição dos fatores de risco encontramos alguma heterogeneidade de
acordo com o gênero. Desse modo, na Figura 1 e na Figura 2 encontram-se a proporção de me-
ninos e meninas, respectivamente, que sentem a necessidade de se ferir na presença e ausência das
caracterı́sticas de interesse. Observa-se nas duas figuras os seguintes dados: apenas sofrer bullying
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pela aparência e sofrer bullying pela cor ou raça são fatores de risco para ideação de autolesão, tanto
para meninos quanto para meninas. No entanto, morar com alguém que recebe Bolsa Famı́lia, já ter
sido reprovado, ser insatisfeito com o corpo e sofrer bullying pela aparência são fatores de risco para
ideação da autolesão entre meninos, mas não entre meninas; e não morar com ambos os pais, sofrer
violência em casa e não praticar nenhuma atividade de interesse são fatores de risco para ideação da
autolesão entre meninas, mas não entre meninos.

Figura 1 – Risco de autolesão de acordo com a presença de diferentes caracterı́sticas na subamostra
de meninos
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foram reportadas pelos alunos em 2018. Nı́veis de significância: * p < 0.05, ** p < 0.01
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Figura 2 – Risco de autolesão de acordo com a presença de diferentes caracterı́sticas na subamostra
de meninas
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Nota: autolesão foi medida em 2019. As caracterı́sticas apresentadas no eixo horizontal indicam se o aluno: mora com
com alguém que recebe Bolsa Famı́lia, não mora com ambos os pais, sofre violência em casa (psicológica ou fı́sica), já
repetiu de ano, é insatisfeito com o corpo, sofre bullying na escola por sua aparência, sofre bullying na escola por sua cor
ou raça, sofre bullying na escola por sua orientação sexual, , não pratica atividades de interesse. Todas as caracterı́sticas
foram reportadas pelos alunos em 2018. Nı́veis de significância: * p < 0.05, ** p < 0.01

Primeiro, analisamos status socioeconômico: para os meninos, observa-se que a probabilidade
de reportar sentir necessidade de se ferir é 38% maior no grupo recebe Bolsa Famı́lia, enquanto tal
diferença não é significante para as meninas. Em seguida, são analisadas as variáveis do contexto
familiar, como morar com ambos os pais e sofrer violência em casa, ambas significantes apenas para
as meninas: aquelas que reportaram não morar com ambos os pais apresentaram probabilidade 30%
maior de sentir a necessidade de se ferir, enquanto que sofrer abuso psicológico ou fı́sico em casa
aumenta a probabilidade de ideação da autolesão em 41%. Essa diferença por gênero também é
encontrada em um estudo retrospectivo de Gratz, Conrad e Roemer (2002).

Neste trabalho, encontramos que sofrer bullying pela cor ou raça e sofrer bullying pela orientação
sexual são fatores de risco para ambos os gêneros, implicando, respectivamente, em probabilidade
66% e 74% maior para a autolesão em meninos e 43% e 73% para meninas, sendo a preocupação
com a orientação sexual relacionada à maior probabilidade de autolesão em jovens (TAYLOR et al.,
2018; CAWLEY et al., 2019). Além disso, meninos que são vı́timas de bullying pela aparência
possuem probabilidade 27% maior de se ferir, assim como meninos que reportaram insatisfação com
o corpo possuem probabilidade 46% maior de se ferir também. Assim, é possı́vel que a insatisfação
com o corpo seja mediadora da relação entre bullying pela aparência e autolesão em meninos. Essa
questão, entretanto, não foi investigada nesse trabalho.

Nosso resultado mostrou que reprovação escolar está relacionado a uma chance maior de autolesão
apenas na subamostra de meninos, com incremento de 41% de probabilidade de ideação. É possı́vel
que a reprovação escolar impacte negativamente as variáveis relacionadas a autoconhecimento, per-
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tencimento escolar, e bullying, o que por sua vez, também aumenta as chances de autolesão (KIDGER
et al., 2015; VALENCIA-AGUDO et al., 2018). Por fim, a falta de tempo gasto em atividades de in-
teresse foi um fator relacionado com chances 42% maiores de autolesão em meninas. Nesse sentido,
atividades de interesse podem funcionar como uma técnica de distração, reduzindo nı́veis de estresse
e emoções negativas que ocorrem antes de episódios de autolesão (LEWIS; ARBUTHNOTT, 2012).

Pela possibilidade de testar diversas caracterı́sticas como fatores de risco, buscamos verificar se a
exposição a outras caracterı́sticas aumentaria o risco de desenvolver do comportamento autolesivo (ou
sua ideação) e, ainda, se existem conjuntos especı́ficos de fatores que seriam responsáveis por maior
risco. Encontramos que o risco de autolesão para aqueles expostos a dois fatores é estatisticamente
igual, apesar de leve diferença, ao risco para aqueles com um fator ou nenhum fator. No entanto,
tanto meninas, quanto meninos, estão sob maior risco de sentirem a necessidade de se ferir quando
expostos a mais de dois fatores.

Figura 3 – Risco relativo de autolesão de acordo com o número de fatores presentes
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Nota: autolesão foi medida em 2019. O eixo horizontal representa o acúmulo dos fatores reportados em 2018: mora com
com alguém que recebe Bolsa Famı́lia, não mora com ambos os pais, já repetiu de ano, é insatisfeito com o corpo, sofre
violência em casa (psicológica ou fı́sica), sofre bullying na escola por sua aparência, sofre bullying na escola por sua
orientação sexual, sofre bullying na escola por sua cor ou raça, não pratica atividades de interesse. Intervalo de confiança
95%.

A Figura 3 mostra a relação entre o risco relativo de autolesão em função do número de fatores
acumulados. Dado que alguns fatores, como baixo nı́vel socioeconômico, possuem prevalência alta na
amostra, a categoria base inclui alunos que apresentam até um fator. Tanto para meninos, quanto para
meninas, observa-se que o grupo de alunos com dois fatores não possuem um risco significativamente
maior de autolesão, em relação ao grupo base. No entanto, o risco relativo fica significativamente
maior a partir do acúmulo de três fatores. Meninas que apresentam três dos nove fatores considerados,
por exemplo, possuem um risco 54% maior de autolesão do que aqueles com um fator ou menos,
enquanto para os meninos esse risco é igual a 73%.

Para qualificar o acúmulo de fatores, calculamos a possiblidade da ideação em cada combinação
de três fatores de risco. Consideramos as combinações com pelo menos 20 observações, resultando
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em 12 combinações para a subamostra de meninos e 4 para a subamostra de meninas. A Figura 4
mostra as quatro combinações com maiores riscos de autolesão, relativo ao grupo com um fator ou
menos (entre parênteses reportamos o número de observações na combinação de três fatores). Para
meninos, observa-se que baixo nı́vel socioeconômico, não morar com ambos os pais, e sofrer bullying
pela cor ou raça é a combinação que gera o maior risco relativo. Para meninas, essa combinação é dada
por baixo nı́vel socioeconômico, não morar com ambos os pais, e nenhuma atividade de interesse.

Figura 4 – Risco relativo de autolesão de acordo com a combinação de fatores presentes
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Nota: o gráfico mostra o risco de autolesão nos grupos com as combinações de fatores de risco reportadas, relativo ao
grupo com um fator de risco ou menos. Entre parênteses está reportado o número de observações na combinação de
fatores em questão. Autolesão foi medida em 2019. Fatores considerados, medidos em 2018: mora com com alguém que
recebe Bolsa Famı́lia, não mora com ambos os pais, já repetiu de ano, é insatisfeito com o corpo, sofre violência em casa
(psicológica ou fı́sica), sofre bullying na escola por sua aparência, sofre bullying na escola por sua orientação sexual, sofre
bullying na escola por sua cor ou raça, não pratica atividades de interesse.

5. Considerações Finais

Buscando evidências sobre a ideação da autolesão e seus possı́veis fatores de risco, o presente
trabalho, pela longitudinalidade dos dados, nos permite utilizar caracterı́sticas declaradas pelos alu-
nos em 2018, selecionadas com base na literatura, como fatores de risco e a necessidade de se ferir
reportada em 2019. Ainda, investigamos se a presença de mais fatores de risco implicaria em maior
probabilidade de apresentar necessidade de se ferir e qual combinação de fatores acarretaria em mai-
ores chances de ocorrência.

No entanto, é importante ressaltar certas limitações do presente trabalho. Primeiramente, a variável
de ideação da autolesão foi construı́da a partir da resposta sobre a frequência que os alunos ”sentem
a necessidade de se ferir”. Grande parte dos estudos que abordam o assunto calcula a prevalência da
ideação da autolesão excluindo aqueles que realmente a praticam, separando ambos os grupos. Neste
caso, acreditamos que nossa variável capta não só aqueles que sentem a necessidade de se ferir, mas
também aqueles que praticam. Da mesma forma, não podemos afirmar se algum destes estudantes que
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sentem necessidade de se ferir apresentam ideação suicida. Ainda, todas as variáveis deste trabalho
foram reportadas pelos próprios alunos.

Nossos resultados evidenciam que a autolesão é um problema comum, mesmo no inı́cio da ado-
lescência. Com base em evidências de outros trabalhos, é razoável levantar a hipótese de que pelo
menos metade dos alunos que reportaram sentir necessidade de se ferir, na nossa amostra, nunca
cometeram autolesão, reforçando a importância de polı́ticas de prevenção (MADGE et al., 2008;
O’CONNOR; RASMUSSEN; HAWTON, 2012). Fatores contextuais foram significantes para expli-
car tal comportamento, mas com importante heterogeneidade por genêro. Além disso, observamos
que meninas, apesar de menos expostas aos fatores de risco analisados, apresentam maior proba-
bilidade de autolesão quando comparadas aos meninos. É possı́vel que diferenças na organização
socioemocional desses grupos explique uma maior sensibilidade das meninas a fatores contextuais.
Em especial, na adolescência, meninas apresentam, em média, maior neuroticismo quando compa-
radas aos meninos (SOTO et al., 2011). Dimensões que compõem esse construto, como depressão
e ansiedade, além de estarem diretamente relacionadas com autolesão, podem fazer com que esse
grupo tenha dificuldade de lidar com situações adversas, como bullying e abuso infantil no ambiente
familiar. Assim, é relevante que trabalhos futuros explorem caracterı́sticas psicológicas individuais
como moderadoras da relação entre fatores contextuais e comportamento autolesivo.
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Hospitalizações relacionadas a lesões autoprovocadas intencionalmente-brasil, 2002 a 2013. Ciência
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