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Automutilação: do desespero ao pedido de 
ajuda!



Deixem-nos pôr a nossa fé no espírito eterno
que destrói e aniquila somente porque é a
insondável e eterna fonte criativa de toda a
vida. A ânsia de destruir é também uma ânsia
de criar

ÂNSIA DE MORTE, ÂNSIA DE VIDA!

Michael Bakunin



COMPORTAMENTO AUTOLESIVO

“Na procura dos limites entre o eu e o outro, entre o
externo e o interno a autolesão é uma forma de
individualização, em que as experiências subjectivas
podem ser comunicadas e, nesse sentido, ser
(re)conhecido pelo outro” (BORGES, 2012, p. iv).



ESSE RELATO LHE PARECE FAMILIAR?

“Aproximadamente desde seis meses atrás, uma adolescente
vem apresentando quadro de isolamento, inicialmente familiar e
posteriormente social, com choros constantes, irritabilidade,
agressividade quando frustrada, recusa em se alimentar, com
evidente perda de peso, sonolência excessiva e piora importante
do desempenho acadêmico.”



TRATA-SE DE UM CASO DE AUTOMUTILAÇÃO!

Que é sinônimo de:

• Autolesão;
• Autoagressão;
• Violência autodirigida;
• Parasuicídio.



E O QUE É AUTOMUTILAÇÃO?

No Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais –
DSM-V (APA, 2014, p804) a autolesão não suicida é definida
como “comportamento repetido do próprio indivíduo de
infligir lesões superficiais, embora dolorosas, à superfície do
seu corpo”.



Segundo Borges (2012, p.9), a partir de citações presentes em
sua dissertação, autolesão refere-se à imposição de danos e/ou
de dor, de forma deliberada, a tecidos corporais sem intenção
suicida;

A forma mais comumente encontrada são os cortes superficiais
na pele, cerca de 70% dos casos;

Mas não são exclusivamente essas.

E O QUE É AUTOMUTILAÇÃO?



ESSE É UM FENÔMENO NOVO?

Não! Há evidências de que sejam bem antigas essas práticas,
pois foi encontrada nos textos bíblicos uma passagem na qual
um homem, possuído por um demônio, gritava e se cortava
com pedras... Até ser exorcizado por Jesus.



PARA QUE SE MUTILAR?

Podem funcionar como um mecanismo de auto regulação interna face a estados 
emocionais negativos ou mesmo como forma de influenciar o comportamento dos 
outros;

(Wedig & Nock, 2010)

Poderá representar uma tentativa desesperada de cura, de estabilidade social e, em 
alguns casos, ... também poderá ser entendida como uma forma mórbida de 
autoajuda, já que fornece um alívio temporário face a sintomas psicopatológicos.

(Favazza, 2009)



Visa também reduzir emoções e sentimentos negativos,
tais como tensão, ansiedade e autocensura, e/ou
resolver uma dificuldade interpessoal (SANT’ANA, 2019).

PARA QUE SE MUTILAR?



INSTANTES ANTES DO ATO...

Os adolescentes costumam relatar que sentem medo,

raiva, ambivalência entre magoar alguém ou magoar a si

mesmos, culpa e um forte sentimento de não

pertencimento ou de não ser adequado.



INSTANTES ANTES DO ATO...

▪ Pode intentar se punir por alguma atitude, raiva ou em 
decorrência da autoestima baixa;

▪ Embora de diferente gravidade, evidenciam um intenso mal-
estar que não deve ser negligenciado (GUERREIRO; SAMPAIO, 2013)



A BUSCA PARADOXAL

▪ Através da dor há uma busca de se sentir vivo;

▪ A dor lembra que ele tem um corpo, que há uma 

existência concreta e real;



FATORES DE RISCO

▪ Depressão;

▪ transtorno bipolar do humor, 

▪ uso de álcool e drogas, 

▪ transtornos de ansiedade e transtorno de personalidade 
borderline podem levar a comportamentos de 
automutilação ou autoflagelação na população jovem. 



▪ Histórico de abuso físico ou sexual;

▪ baixa autoestima;

▪ pressões por rendimentos excepcionais nos estudos e 
mesmo episódios de bullying podem funcionar como 
gatilhos;

▪ Frequentemente são relatados sentimentos de abandono, 
físico e/ou afetivo.

FATORES DE RISCO



ADOLESCÊNCIA PATOLÓGICA

Segundo Guerreiro e Sampaio (2013), tal quadro traduz-se
por falta de esperança e incapacidade para conseguir um
sentido para lidar com as emoções, ou organizar um sentido
de pertença, e/ou manter um sentimento sustentado de
bem-estar.



ADOLESCÊNCIA PATOLÓGICA

Ainda conforme a pesquisa de Guerreiro e Sampaio (2013),
comportamentos autolesivos estão relacionados com um triplo
fracasso nas vertentes individual, familiar e social e resultantes
de uma tentativa desesperada de alterar uma situação
insustentável.



PREVALÊNCIA

▪ No Brasil são parcos os estudos a respeito, mas sabe-se para 
cada rapaz que se automutila, três garotas o fazem;

▪ A Sociedade Brasileira de Pediatria estima que cerca de 10% 
dos jovens se mutilem;

▪ A faixa de idade onde há maior prevalência é dos 12 aos 17 
anos;

▪ Nos poucos estudos já realizados não foram encontradas 
distinções étnicas ou socioeconômicas.



APÓS O ATO...

▪ Pode vir a culpa!

▪ A vergonha e o medo da descoberta;

▪ O próprio adolescente não se dá conta que a automutilação 
pode tirar a vida.



APÓS O ATO...

▪ As pessoas ao redor supõem que as mutilações sejam 
teatralizadas ou consideradas chamativas;

▪ No entanto, jamais devem ser pensadas, negligenciadas 
dessa forma. Assim como nas tentativas de suicídio. 



AUTOLESÃO E A ESCOLA

▪ A Escola tem papel fundamental na identificação de casos 

de autolesão;

▪ Cabe à Instituição também, acionar os agentes que 

podem formar uma rede de apoio para esse adolescente.



AUTOLESÃO E A ESCOLA

▪ Quais os fatores presentes na escola que podem favorecer tal 
transtorno?

▪ Como identificar?

▪ O que fazer se for identificados casos na escola?

▪ Se não tiver casos, não faz nada?



QUESTIONAMENTOS QUE SÃO FEITOS

▪ É uma moda?

▪ Há influência da Mídia?

▪ É uma tentativa de chamar a atenção?



Qual a relação com o 

suicídio?



VALE A PENA SABER!

A OMS lançou em 2016 o practice manual for establishing and
maintaining surveillance systems for suicide attempts and self-
harm (manual de boas práticas para estabelecer e manter
sistemas de vigilância para tentativas de suicídio e autolesão)
(OMS, 2016).
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