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“Eufiqueiassustada.Noco-
meço,nãosoubenemcomo
reagir e nem ela me expli-
car omotivo daquelasmar-
casnosbraçosenaspernas,
que ficavamescondidasde-
baixo da roupa. Mas ainda
bem que percebi e fomos
buscar ajuda”. O relato é de
uma mãe que descobriu
quea filha,naépocacom16
anos, se automutilava. Co-
nhecida tambémcomo cut-
ting, a prática é definida
comoumaagressão aopró-
prio corpo, na tentativa de
aliviarumadoremocional.
No Brasil, é difícil encon-

trar dados específicos, mas
mundialmente, estudos
apontam que cerca de 30%
dos jovens em idade escolar
– faixa etáriamais afetada –
seautomutilam.Comoobje-
tivo de criar uma rede de
proteção e conscientizar so-
bre o tema, o Senado apro-
vou o projeto de lei
1.902/2019queinstituiapo-
lítica Nacional de Preven-
ção da Automutilação e do
Suicídio que, agora, aguar-
dasançãopresidencial.
Paraespecialistas,amedi-

da é extremamente bem-
vinda,masprecisaterampli-
tude e garantir capacitação
dosenvolvidos.

PROJETO

De autoria do ex-deputado
e atualministro daCidada-
nia,OsmarTerra,apropos-
ta define medidas como a

implantação de um núme-
ro telefônico gratuito para
queaspessoaspossamligar
para conversar, nosmoldes
do Centro de Valorização
daVida(CVV-188).
Alémdisso,oprojetotam-

bém prevê que hospitais,
postos de saúde e escolas
sejamobrigadosa informar

àsautoridades sanitáriasos
casos suspeitos ou confir-
mados de automutilação.
Caso haja o envolvimento
de crianças e adolescentes,
o Conselho Tutelar deverá
seracionado.
“Éfundamentalqueagen-

te consiga ter noção do pro-
blema,por isso, é importan-

te a questão da notificação.
Esses dados irão colaborar
com as políticas públicas”,
avalia Karen Scavacini, psi-
cólogaediretorado Institu-
toVitaAleredePrevençãoe
PosvençãodoSuicídio.
Por outro lado, a psicólo-

ga, que também é da Asso-
ciação Brasileira de Estu-

dos e Prevenção de Suicí-
dio, aponta como funda-
mental capacitar e qualifi-
car as pessoas responsáveis
pelas primeiras aborda-
gens e da notificação para
quenãoexponhamosenvol-
vidos,piorandooscasos.
“Também é preciso pen-

sar o que será oferecido, a
partirda identificação,com
a pessoa que está passando
peloproblemaeasua famí-
lia. Eles terão atendimento
psicológico garantido? Vão
ser atendidos no Caps?”,
questiona.
Até porque, como explica

JackelineGiusti, psiquiatra
da Infância e Adolescência
doServiçodePsiquiatriada
Universidade de São Paulo
(USP), a automutilação
acontece por conta de um
sofrimento anterior e exige
que a sociedade debata um
tema mais amplo, que é a

questão da saúde mental
dosjovens.
“A automutilação pode

estar associada a quadros
deansiedadeedepressãoe
sãocasosque vêmaumen-
tado”, avalia Jackelineque
estudaotemadesde2005.
Para ela, é preciso enten-
der o assunto dentro da
questão da saúde mental.
“Nãoexiste automutilação
sem sofrimento anterior”.
Caso aconteça, será uma
experimentação,umepisó-
dioúnico.

CAUSAS

Para as especialistas são
vários os motivos que le-
vam os jovens a sofrerem
mais.Alémdascaracterís-
ticas inerentesà idade, co-
moa imaturidadeeo ime-
diatismo, eles não estão
conseguindo lidar com as
frustrações. Além disso,
com a internet, tudo fica
amplificado.
“As fofocas, a exposição,

tudoémuitogrande.Sevo-
cê erra, está tudo na rede.
Fora isso, as redes sociais
podem dar a impressão
queavidadosoutrosésem-
prelindaeperfeita,causan-
dofrustração”,enumeraJa-
ckeline. Para piorar, os jo-
venspassamcada vezmais
tempoconectados.
Aproximar as famílias,

capacitar as escolas e ter
políticas públicas eficien-
tes são questões aponta-
das como necessárias pa-
ramelhorarocenário.

ACOLHIMENTO

CONVERSAR

Esconderos cortes é comumea
descobertapela família nãoé fácil.
Masoacolhimentoé fundamental.
“Acolheré importanteparaquea
pessoanão tenhaa sensaçãode
quenão tem jeito. Sempredigo

queé importantea família agir
comoseencontrasse o filhoem
umacrise dechoro.Oferecendo
carinho, ouvidos eoferecendo

ajuda, inclusive, profissional. Assim,
ele se sente acolhido, entende

quealguémestá preocupado”,
afirmaapsiquiatra JackelineGiusti.
Emaisdoque isso, é importante
mostrarqueexiste saída. Com

tratamentoépossível vencer essas
barreirase ter umavida saudável.

Oprojeto aindaaguarda
sanção,masoCentro

deValorizaçãodaVida (CVV)
éumserviço em

quevoluntários escutam
pessoasemsofrimento,
como formadeprevenção

ao suicídio. Casovocêprecise
conversar, onúmerodoCVVé
o 188.A ligaçãoégratuita.
O serviço tambématende
poremail e chatquepodem
seracessadospelo site
https://www.cvv.org.br/
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A Associação dos Advoga-
dos de São Paulo (AASP)
realizaamanhã, emSantos,
seu 17º simpósio. O evento
reunirá juristas renoma-
dos, advogados, professo-
res e estudantes. O tema é
ODireitoemReforma.
Serão dois painéis na

partedamanhã.Oprimei-
ro sobre reforma legislati-
va e governabilidade. Já o
segundo abordará a Justi-
ça do Trabalho e a refor-

ma trabalhista.
Depois do almoço, have-

rá análise do novo Código
de Processo Civil e novo
Código Comercial. Por
fim, será debatido oProje-
to deLeiAnticrime.
Participarão das pales-

trasnomescomoodopresi-
dente da Ordem dos Advo-
gados do Brasil (OAB) de
Santos, Rodrigo Julião, do
desembargador Francisco
Jorge Ferreira Neto e o ju-
rista e deputado federal

LuizFlávioGomes(PSB).
Segundoos organizado-

res, o simpósio é uma boa
oportunidade para estu-
dantes teremcontato com
importantes juristas e
aprofundarem-se em te-
mas que podem servir co-
mo trabalhos de conclu-
são de curso (TCCs) em
suasfaculdades.

OEVENTOSERÁREALIZADOHOJE,
DAS9ÀS17HORAS,NOBOURBONHOTEL,
NAAVENIDAMARECHALFLORIANO
PEIXOTO,42,NOGONZAGA,EMSANTOS.

A personagem Dra. Carolina Alencar, da atriz Marjorie Estiano, na série Sob Pressão, é vítima da automutilação

DOG1SANTOS

OConselhoMunicipal dos
Direitos da Criança e do
Adolescente (CMDCA) de
Peruíbe está com inscri-
ções abertas até o dia 2 de
maio para o processo de
escolha dos membros do
Conselho Tutelar no exer-
cíciode2020a2024.
Os membros do Conse-

lho Tutelar de Peruíbe se-
rãoescolhidosmediantevo-

tosdoseleitoresdoMunicí-
pio no dia 6 de outubro de
2019, e a posse dos eleitos e
suplentes será no dia 10 de
janeiro de 2020para a ges-
tão2020/2024.

QUESITOS

Os interessados devem ter
21 anos e comprovar resi-
dência na Cidade há pelo
menosdois anos.No siteda
Prefeituraháacessoaomo-

delodeRequerimentopa-
ra efetuar a inscrição, on-
de consta todas as condi-
çõeseexigênciasparapar-
ticipaçãonaeleição.
O Requerimento deve

ser impressoemduasvias,
uma das quais será devol-
vida como protocolo da
inscrição,quedeveserefe-
tuadapessoalmentenase-
de do Conselho Munici-
pal dos Direitos da Crian-
ça e do Adolescente, até o
dia 2 demaio. O endereço
é Avenida São João, 664,
Centro,eohoráriodeaten-
dimento é das 9h às 12h e
das13hàs17h.
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Lei visa acolher eprevenir vítimasda
automutilação,mal ligadoa transtornosmentais,
mais comumentre jovens eadolescentes

CMDCAdePeruíbe
abreprocesso seletivo
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