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Curiosidades:
A automutilação é um comportamento sinalizado, principalmente na adolescência,
que se carateriza por um comportamento propositado, que causa lesões sobre o
próprio, uma deliberada destruição direta, sem a intenção suicida.
A dor afetivo-emocional excede fortemente, a dor física sentida por momentos
instantâneos que aparentemente contribui para o seu alívio.
Trata-se de uma estratégia disfuncional, para lidar com sentimentos e pensamentos
intoleráveis numa tentativa de reencontrar o equilíbrio psicológico do individuo.

Automutilação
Castilho, Gouveia e Bento (2011), referem como
comportamentos de automutilação mais comuns o
bater-se, cortar-se, beliscar-se, arranhar-se e

Até aos anos 80, as
pessoas que se cortavam
eram consideradas doentes
mentais e eram colocados
em hospitais psiquiátricos.
Nos anos 90, as
celebridades admitiram
publicamente que se
cortavam:
- Angelina Jolie
- Demi Lovato

morder-se a si próprio e os menos comuns,
queimar-se com cigarros e picar-se com agulhas.

- Johnny Depp

A comparação social parece ser um forte

- Princesa Diana

precipitante da automutilação. A perceção de uma
perda interpessoal, sentimentos de tensão

Estatísticas:

extrema, ansiedade, isolamento face aos outros, raiva ou medo são alguns dos
acontecimentos precipitantes deste comportamento (Castilho, Gouveia & Bento,

*13-45% dos adolescentes

2011).

(Lloyd-Richardson, Perrine, Dierker &
Kelley, 2007)

Estudos revelam haver uma associação entre os estados emocionais negativos e o

*4% da população adulta

comportamento de automutilação, essencialmente depressão, solidão, ansiedade,

(Klonsky, Oltmanns & Turkheimer, 2003)

hostilidade, queixas somáticas, autoestima, raiva, autoimagem negativa, dificuldades
interpessoais, impulsividade, desinibição e desapontamento do eu (Castille et al.,
2007).

Referem que já se
auto- agrediram, em algum
momento da sua vida.

Os comportamentos de automutilação são frequentes em inúmeras perturbações
psiquiátricas, sobretudo nas perturbações alimentares, perturbações de humor,
perturbações dissociativas, perturbações de ansiedade, perturbações do abuso de
substâncias e perturbações de personalidade (Linehan, 1993; Castille et al., 2007 cit
in Castilho, Gouveia & Bento, 2011). A perturbação Borderline da personalidade
acarreta a maior taxa de automutilação, cerca de 80% dos indivíduos a que é
diagnosticada a perturbação ostentam este tipo de comportamentos (Mikolajczak,
Petrides, & Hurry, 2009 cit in Castilho, Gouveia & Bento, 2011).
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“Não quero chamar atenção…quero é, parar de sofrer!”
Um caso clínico, do sexo feminino, com diagnóstico de perturbação de humor
afirma que “a automutilação é um escape. É um comportamento doloroso que
apesar de não ser superior à dor emocional oferece um prazer imediato, como
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comportamentais e emocionais que almeja devolver a capacidade de voltar a viver e
sonhar.
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