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INTRODUÇÃO
O suicídio é considerado um grave
problema de saúde pública mundial 1.
No Brasil, entre 2010 e 2019, observouse aumento de 43% no número de
suicídios, principalmente na faixa
etária de 15 a 19 anos2, sendo que 51%
desses casos acontecem dentro de
casa3. Com o início da pandemia COVID19, problemas de saúde mental foram
potencializados, aumentando o risco
desse comportamento3,4.
DESCRIÇÃO DO CASO
Paciente sexo feminino, 14 anos, deu
entrada na urgência de hospital
referência em Belo Horizonte, MG, após
enforcamento
com
corda.
Foi
encontrada pela mãe caída no chão da
cozinha com perda momentânea da
consciência e sialorreia. Na avaliação
inicial, observou-se cefalohematoma
occipital,
com
pequena
ferida
cortocontusa, tatuagem traumática em
região cervical lateral esquerda, sem
cervicalgia, vômitos, tonteiras, cefaleia
e Escala de Coma de Glasgow 15. Foi
solicitada tomografia com contraste de
crânio e pescoço e controle álgico.
Adolescente reavaliada após realização
do exame de imagem, não sendo
encontradas lesões em artérias

carótidas e vertebrais e veias jugulares,
sem êmbolos ou trombos intravenosos.
Assim, a paciente foi encaminhada para
sutura da ferida e observação
neurológica. A impressão diagnóstica
da equipe foi de enforcamento
acidental.
DISCUSSÃO
O contexto da pandemia COVID-19
tornou mais vulneráveis crianças e
adolescentes, agravando problemas de
saúde mental como ansiedade e
depressão e aumentando o risco do
comportamento suicida3,5. Além disso,
dados do Ministério da Saúde indicam
aumento no número de notificações de
lesão autoprovocada e de tentativas de
autoextermínio (TAE) entre jovens6. No
entanto, existe uma subnotificação dos
registros em relação às estatísticas de
suicídio, além do estigma desse fato7.
CONCLUSÃO
Com o aumento do número de TAE
entre crianças e adolescentes ao longo
dos anos e da quantidade de
subnotificações, é importante que a
família e profissionais estejam alertas
aos fatores de risco para promoverem
intervenção
precoce,
além
de
acompanhamento dos casos.
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