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Fatores de risco:

Automutilação
Automutilação

A automutilação é vista pela comunidade científica e clínica como uma série de possíveis
comportamentos que visam a provocação de dor, por parte do próprio indivíduo. Estes

- Autoconceito negativo e crença
de que merecem ser punidos;
Idade:
comportamentos
autolesivos tendem a surgir
durante a puberdade (13-15), e a
prevalência diminui na adultez;

comportamentos podem ser, por exemplo, a provocação de trauma físico, o corte ou
(Nock & Prinstein, 2004; Muehlenkamp &
Gutierrez, 2007)

mesmo a queimadura de partes do corpo.
Apesar do corte ser o comportamento mais comum, estudos levados a cabo pela
universidade de Cornell indicam que existem pelo menos 16 comportamentos de
automutilação. O mesmo indivíduo pode utilizar apenas uma ou mais de 10 formas de
automutilação. Da mesma forma, a severidade pode variar desde feridas superficiais a
lesões que levam ao desfiguramento.

- Género: raparigas tendem a
começar estes comportamentos
mais cedo, apresentando maior
risco durante a adolescência;
(Andover et al., 2010; Prinstein et al., 2008)

Estes comportamentos estão muitas vezes presentes nos adolescentes e jovens adultos
(Lachal et al., 2015), sendo estimado que afetam cerca de 13 a 23% desta população
(Jacobson & Gould, 2007). Apesar da sua frequência, estes comportamentos apresentam
um problema considerável para os profissionais clínicos, tanto pelo claro perigo do

- Dificuldades em gerir emoções
negativas e intolerância à
frustração.

indivíduo de se magoar seriamente, como pela dificuldade em perceber se estes
comportamentos advêm de uma vontade de morrer.

O que fazer?
O que leva os jovens a praticar automutilação?

É consensual na comunidade cientifica que os comportamentos de automutilação são
utilizados pelos adolescentes e jovens adultos como um mecanismo de coping com
sofrimento psicológico. Pode parecer contraditório que comportamentos que causam dor

- Não adotar uma postura de
julgamento.
A maioria das pessoas que têm estes
comportamentos não o fazem para
chamar à atenção ou como uma forma
de manipulação.

possam funcionar como uma ferramenta para lidar com outro tipo de sofrimento, mas este
mecanismo é real.

Estar atento a possíveis sinais
de ideação suicida.
-

É pensado que o alívio que sentimos depois do término da dor, incita um estado
passageiro de euforia e bem-estar. Todos nós sentimos isto, é uma característica humana.
No entanto, quando existem dificuldades implícitas de regulação emocional e sofrimento, é

Os primeiros 6 meses após o início de
comportamentos de automutilação são
os de maior risco.

mais provável que este alívio seja procurado, principalmente se o indivíduo não conhecer
formas alternativas e saudáveis de gerir as emoções negativas.
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- Procurar ajuda especializada.

making life possible…

Neste sentido, a automutilação é semelhante a outros comportamentos aditivos (e.g.
álcool, abuso de substâncias, perturbações alimentares) que também provocam este
estado temporário de bem-estar, e permitem a fuga de emoções negativas.
Pesquisas recentes têm mostrado que os comportamentos de automutilação podem,
de facto, serem conceptualizados como uma adição (Blasco-Fontecilla, 2016). É por
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