SAÚDE EMOCIONAL

O QUE É

AU TOMU T I L AÇ ÃO?

É o ferimento intencional do próprio corpo
por meio de cortes, queimaduras, mordidas
e arranhões. Geralmente é feito na pele dos
braços, pernas e abdômen, com o objetivo de

tentar amenizar um sofrimento
emocional, sem intenção de suicídio.
Quem se machuca dessa forma deseja, na

realidade, aliviar sentimentos intensos de vazio
emocional, tristeza, ansiedade, raiva e culpa,

bem como pensamentos negativos,
que não se sente capaz de suportar. Segundo
relatos, é como se a dor física tirasse

o foco da dor emocional e o

sangramento provocado pelo ferimento fizesse
a pessoa “sentir-se viva”.

A AUTOMUTILAÇÃO TAMBÉM
PODE SER UMA FORMA DE
EXPRESSAR UM SOFRIMENTO
PROFUNDO.

SAÚDE EMOCIONAL

EXISTE UM GRUPO DE RISCO?
Embora também possa ocorrer em crianças e adultos, os
adolescentes são o grupo mais vulnerável, por conta das
dificuldades que envolvem a transição da infância para a
vida adulta. Nessa fase, ocorrem mudanças hormonais,
físicas e emocionais às quais pode ser difícil adaptar-se, o
que comumente gera ansiedade e angústia.

sinais

diagnóstico

tratamento

Sinais de alerta
•

Uso de roupas que cobrem os braços e as
pernas mesmo em dias quentes.

•

Aparecimento de cicatrizes, cortes e 		
queimaduras com justificativas pouco
convincentes.

•
•

Baixa produtividade nos estudos.
Desinteresse pela família e pelos amigos.

A automutilação pode ser um episódio
isolado, se o jovem for acolhido,
se conseguir expressar os seus
sentimentos e se receber o apoio de
pessoas de sua confiança para desenvolver
maneiras mais saudáveis de lidar com

as emoções.

O risco é maior nas
pessoas com grande
instabilidade emocional,
com histórico de
transtorno mental ou
quadros de estresse
na infância, incluindo
episódios de violência
física, negligência e
abandono.

voltar

No entanto, pessoas que se ferem
também podem ter pensamentos de
suicídio e muitas tentam se matar. Além
disso, há o risco de apresentarem outros
comportamentos nocivos, como abuso
de álcool e drogas. Daí a importância de
prevenir e tratar.

A automutilação pode se somar
a outros transtornos mentais,
como depressão e estresse póstraumático, mas é mais comum que
se manifeste com o transtorno de
personalidade borderline

voltar

Como é feito o diagnóstico?

É realizado a partir de relatos do paciente
e da família. Não há exames ou testes
específicos. O profissional de saúde avalia
também a presença de outros transtornos
mentais, como depressão, ansiedade, além de
abuso de álcool e drogas.

voltar

Tem tratamento?

O suporte psicológico é o principal
tratamento. O médico ou terapeuta vai ajudar
o paciente a compreender as dificuldades
emocionais que o levam a se machucar e
ajudá-lo a desenvolver estratégias mais
saudáveis para lidar com seus sentimentos. O
tratamento dos transtornos mentais associados,
se houver, é sempre indicado, e pode levar à

melhora do quadro.

voltar

Como os pais podem ajudar
um filho que se automutila?
O primeiro passo é a

identificação do problema.

Algumas mudanças repentinas de comportamento
podem ser indicativas de automutilação, como o

isolamento. É importante reconhecer a própria
angústia, irritação ou vergonha diante do acontecido,
para poder lidar com esses sentimentos
antes de entrar no assunto com o filho. O próximo
passo é propor uma conversa aberta e franca,
entendendo a automutilação como um pedido de ajuda.
Brigar, repreender e castigar não são estratégias que
costumam funcionar.

voltar

Como os pais podem ajudar
um filho que se automutila?
Alguns cuidados podem tornar a comunicação
mais efetiva, nesse momento:
Escolha um momento propício para iniciar a conversa,
em local calmo e reservado, com tempo suficiente para
ouvir o jovem.
Estimule seu filho a falar abertamente sobre
sentimentos e dificuldades que vem enfrentando e
coloque-se à disposição para conversar mais vezes,
sempre que ele precisar.
Deixe bem claro que se preocupa com ele e quer ajudá-lo.
Fale claramente sobre o comportamento de
automutilação. Isso pode gerar resistência e irritação
no seu filho, mas não desista. Se não der para entrar no
assunto na primeira conversa, crie outra oportunidade.
Evite julgamentos e ajude-o a encontrar alternativas
viáveis para amenizar o sofrimento que sente, para
lidar com as emoções negativas e com a vontade
de se machucar, como fazer atividade física ou de
relaxamento, passear, desenhar com uma caneta
vermelha no papel ou nas zonas em que costuma
se automutilar, colocar um cubo de gelo na mão até
derreter etc.
Proponha a procura de ajuda especializada.

voltar
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