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APRESENTAÇÃO 

 

A adolescência, período determinado pelo fim da infância e início da vida 

adulta, é marcada por transformações físicas, psíquicas e biológicas, “não apenas a 

aparência dos adolescentes é diferente de quando eram crianças, mas eles também 

pensam e falam de maneira diferente” (PAPALIA, 2012, p. 387). Compreender essa 

fase da vida é sempre um desafio que requer conhecimento dos processos do 

desenvolvimento e sensibilidade para perceber como os fatores internos e externos 

combinam-se e influenciam a construção do sujeito.  

Ao escrever a música “sou rebelde”, os compositores M. Alejandro e Paulo 

Coelho (1978), de uma forma poética, num desabafo que bem poderia estar escrito 

nas folhas de caderno de um (a) estudante, parecem compreender que a construção 

da individualidade é influenciada pela vida em sociedade e na percepção do mundo 

pelo sujeito a partir de suas próprias expectativas. O personagem construído na 

narrativa se tornou “rebelde” pela forma como foi tratado e por não ter tido seus sonhos 

compreendidos, vejamos: 

“Sou Rebelde” 

“Eu sou rebelde porque o mundo quis assim 
Porque nunca me trataram com amor 
E as pessoas se fecharam para mim. 

Eu sou rebelde porque sempre sem razão 
Me negaram tudo aquilo que sonhei 
E me deram tão somente incompreensão 

Eu queria ser como uma criança 
Cheia de esperança e feliz 
Eu queria dar tudo que há em mim 
Tudo em troca de uma amizade 

E sonhar, e viver, esquecer o rancor 
E cantar, e sorrir e sentir só o amor” 

               

Para os autores, a infância seria, então, a representação de um período onde 

nos sentimos seguros e estamos livres de frustrações, assim, parecem concluir que, 

se fosse possível voltar a se sentir como uma criança também seria possível um 

recomeço, uma vida mais serena e com melhores perspectivas. 

Entre os meus 17 anos a 38 anos, estive envolvida em projetos da comunidade 

evangélica nos municípios de Cariacica/ES e Vila Velha/ES. Estes projetos consistiam 
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em encontros semanais visando o acolhimento de adolescentes para, a partir de 

estudos, debates, dinâmicas e recreação, orientá-los para novos papéis na vida social 

e para a tomada de decisões. Nesse período foi possível verificar que, para alguns 

adolescentes, vivenciar alguns fatos da vida, acontecimentos inesperados (ou 

esperados, mas não suportados), era uma questão complexa. 

Nem sempre foi fácil, mas o esforço conjunto permitiu a obtenção resultados 

positivos, tornando a tarefa gratificante e levando a compreensão de que o trabalho 

com adolescentes se faz possível quando se tem disposição de crescer junto, 

aprender com e estar aberto a constantes mudanças de paradigmas.  

No período de 1997 a 2017, ao trabalhar na Policial Federal, atuei na prevenção 

e repressão de crimes financeiros, crimes contra o meio ambiente, repressão a 

entorpecentes, crimes contra a ordem pública, entre outras atividades de polícia 

judiciária e administrativa. Nos anos de 2005 a 2007 participei de uma das maiores 

operações da Polícia Federal contra tráfico de pessoas, “Operação Sodoma” e outras 

operações policiais que surgiram no desdobramento.  

No percurso das investigações me deparei com diversas meninas, no período 

da adolescência, que foram influenciadas e enganadas por quadrilhas de tráfico de 

pessoas com a promessa de uma vida promissora.  Dado meu interesse pelo público 

adolescente, esse problema tornou-se objeto de meu trabalho de conclusão do Curso 

Especial de Polícia – Especialização em Polícia Judiciária no ano de 2007, com o 

título: Tráfico internacional de pessoas como afronta aos direitos e garantias 

fundamentais.  

Com formação em Direito pela Universidade Vila Velha/ES (2006), dediquei-me 

aos estudos da organização administrativa dos órgãos públicos me especializando em 

Direito Público e Privado no ano de 2014. Em todas estas atividades, sempre mantive 

o foco no ser humano e suas particularidades, especialmente na adolescência.  

Com esta motivação, já aposentada da Polícia Federal, ingressei no Curso de 

Psicologia na Universidade de Vila Velha, no ano de 2018, paralelo à graduação, no 

início do ano de 2019, ingressei no Programa de Mestrado em Segurança Pública da 

Universidade Vila Velha – UVV. O ingresso no referido programa propiciou a minha 

aproximação o campo das violências, em específico, com a, temática da autolesão na 

adolescência. 
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RESUMO 

DEZAN, Myrthes Freitas Lopes. M.Sc. Universidade Vila Velha – ES, fevereiro de 
2021. Comportamento autolesivo na adolescência: uma proposta de 
compreensão a partir da função da autolesão. Orientadora: Doutora Simone 
Chabudee Pylro. Coorientadora: Doutora Maria Riziane Costa Prates. 

 

O comportamento autolesivo, ato de o indivíduo provocar ferimentos de forma 
intencional no próprio corpo, consiste em um problema de saúde e de segurança 
pública por se tratar de violência na forma autoinfligida de modo que se está a tratar 
de questão permeada de complexidade e por um delineamento multifatorial. Em vista 
do exposto e tomando como premissa o entendimento de que adolescentes que 
passam por problemas em suas relações sociais são mais suscetíveis de se 
autolesionarem, este estudo teve por objetivo compreender as funções da autolesão 
no comportamento autolesivo na adolescência, como relembrado, percebidas e 
supostas a partir de lembranças de participantes adultos que se autolesionaram na 
adolescência ou que conheceram adolescentes com o comportamento. O método 
utilizado foi uma pesquisa exploratória descritiva, com 508 participantes de ambos os 
sexos, maiores de idade, entre 18 e 75 anos, de diferentes regiões do Brasil. O convite 
para a participação no estudo se deu por meio de Redes Sociais Digitais e a coleta de 
dados, mediante resposta ao Questionário de Declarações do Comportamento 
Autolesivo - QDCA, inspirado e desenvolvido a partir do “Self-Injury Questionnaire – 
SIQ”, formulado por Ann Alexander Laurel, e do “Inventory of Statements About Self-
injury”- ISAS, consolidado por E. David Klonsky e Catherine R. Glenn. A análise de 
dados qualitativos se deu a partir das declarações e os dados quantitativos foram 
analisados a partir da frequência simples das respostas. Os resultados confirmaram 
pesquisas anteriores quanto aos métodos, aparente prevalência do sexo feminino e 
de início na adolescência, fatores de risco e de proteção. Achados novos apontam 
que, aparentemente, quanto mais cedo se inicia o comportamento, entre os 5 a 9 anos, 
maior é o tempo que de permanência, em média 16,6 anos, enquanto os que iniciam 
na adolescência, tendem a abandonar a se recuperar em menos tempo, convivendo, 
em média 3,43 anos, com o comportamento. Outro achado relevante está na 
percepção de que a dor ou a anestesiação desta, desempenha uma função 
determinante para a manutenção do comportamento, visto que são condições que 
respondem as sensações negativas presentes antes da autolesão. O autocontrole, 
auxiliado por apoio psicológico, de amigos e espiritual aparecem como medidas 
interventivas importantes. O comportamento autolesivo, resultante de um ciclo 
repetitivo de comportamento, deve ser estudado de forma autônoma e separado da 
autolesão quando resultado de outro transtorno mental. 

 

Palavras-chave: autolesão, autoagressão, automutilação, adolescente, violência. 

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Klonsky%20ED%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29269992
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Glenn%20CR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29269992


6 

 

 

ABSTRACT 

DEZAN, Myrthes Freitas Lopes. Universidade Vila Velha - ES, February 2021. Self-
injurious behavior in adolescence: a proposal for understanding it from the 
function of self-injury. Advisor: Doctor Simone Chabudee Pylro. Co-advisor: Doctor 
Maria Riziane Costa Prates. 

 

Self-injurious behavior, the act of intentionally causing injuries to one's own body, 
consists of a health problem and of a public security problem. It is related to public 
security because of the fact that it reflects a form of violence: the self-inflicted violence, 
a complex and multifactorial issue society has to deal with. Based on the premise of 
the understanding that adolescents who experience problems in their social 
relationships are more likely to self-harm, this study aims to understand the function, 
i.e., the role of the self-injury to the self-injurious behavior of teenagers, according to 
reports of adults who self-injured themselves or who know teenagers who self-injured 
themselves. The method used was a descriptive exploratory research, supported by 
508 participants of both sexes, aged between 18 and 75 years old, from different 
regions of Brazil. The invitation to participate in the study was made through Digital 
Social Networks and data collection by responding to the Self-Injury Behavior 
Declaration Questionnaire - QDCA, inspired and developed from the “Self-Injury 
Questionnaire - SIQ”, formulated by Ann Alexander Laurel, and the “Inventory of 
Statements About Self-injury” - ISAS, consolidated by E. David Klonsky and Catherine 
R. Glenn. The analysis of the qualitative and of the quantitative data was made through 
the analysis of the declarations of the participants and through the analysis of the 
simple frequency of responses of the participants. The results confirmed previous 
researches, according to which females are more susceptible of self-injurious 
behavior, that the behavior emerges at the beginning of the adolescence, and that 
there are risk factor and protection factor associated with self-injurious behavior. Also, 
new discoveries, that came from this research, show that, arguably, the sooner the 
behavior starts, between 5 and 9 years, the longer the length of stay, on average 16.6 
years, while those who start in adolescence, tend to abandon, and recover in less time, 
living, on average, 3.43 years, with behavior. Another relevant finding is the perception 
that pain or pain anesthetization plays a decisive role in maintaining self-injurious 
behavior, since these are conditions that respond to the negative feelings present 
before self-injury. Self-control, aided by psychological, friends and spiritual support, 
appear as important intervention measures. Self-injurious behavior, resulting from a 
repetitive cycle of behavior, must be studied autonomously and separated from self-
injury when the result of another mental disorder. 

 

Keywords: self-injury, self-harm, self-mutilation, adolescent, violence. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Comportamento Autolesivo, prática de provocar ferimentos de forma 

intencional no próprio corpo ou “comportamento repetido do próprio indivíduo de infligir 

lesões superficiais, embora dolorosas, à superfície do seu corpo”, conforme o Manual 

de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM - 5, 2014, p. 804) 

configurando-se em um tipo de violência na forma auto infligida, é um problema que 

está presente em nossa sociedade e se manifesta em várias faixas etárias o que vem 

despertando à atenção de gestores públicos e pesquisadores de todas as esferas do 

conhecimento no Brasil e no mundo.  

As violências em qualquer de suas formas exercem grande impacto social e 

econômico (MS, 2017). Por força desta constatação que o Ministério da Saúde 

implantou o Sistema de Vigilância de Violências e Acidentes - VIVA1, tendo como um 

de seus campos de atuação a vigilância de violência interpessoal e autoprovocada. 

Entende-se que a violência auto infligida na forma de autolesão, além de gerar 

prejuízos imediatos, qual seja, a própria lesão, ainda produz prejuízos mediatos e 

correlatos ao ato de se lesionar como marcas permanentes, sofrimento, vergonha do 

corpo, etc., o que afeta todos que fazem parte do convívio social deste indivíduo.  

A autolesão pode ser compreendida como uma manifestação de 

agressividade em que a vítima é o próprio agressor, provocando dor a ele mesmo. 

Para além do impacto social e econômico preconizados pelo Ministério da Saúde, a 

violência latente no Comportamento Autolesivo decorre de uma perturbação grave e 

crônica que frequentemente resulta em riscos físicos, sociais e educacionais 

significativos (NUNES, 2012, p. 20).  

                                                

 

1 Em 2011, a vigilância e a prevenção de violências ganharam mais um reforço com a publicação da Portaria 

MS/GM nº 104, de 25 de janeiro de 2011, que universalizou a notificação de violência doméstica, sexual e 

outras violências para todos os serviços de saúde, incluindo-a na relação de doenças e agravos de notificação 

compulsória que são registradas no Sinan. Em 2014, foi publicada a Portaria MS/GM nº 1.271, de 06 de junho 

de 2014, com a nova lista de doenças e agravos de notificação compulsória. Nessa Portaria os casos de violência 

sexual e tentativa de suicídio passam a ser agravos de notificação imediata (em até 24 horas pelo meio de 

comunicação mais rápido) para as Secretarias Municipais de Saúde. A Portaria ministerial vigente que trata da 

notificação compulsória de violências interpessoais e autoprovocadas nos serviços de saúde públicos e privados 

é a Portaria de consolidação nº 4 de 28/09/2017 (conferir em: http://www.saude.gov.br/vigilancia-em-

saude/vigilancia-de-violencias-e-acidentes-viva).  

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt0104_25_01_2011.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt0104_25_01_2011.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2014/prt1271_06_06_2014.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2014/prt1271_06_06_2014.html
http://www.saude.gov.br/vigilancia-em-saude/vigilancia-de-violencias-e-acidentes-viva
http://www.saude.gov.br/vigilancia-em-saude/vigilancia-de-violencias-e-acidentes-viva
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Embora haja evidências de que o Comportamento Autolesivo possa ocorrer 

em qualquer faixa etária, este estudo se ocupou da manifestação do comportamento 

no período da adolescência. Para este fim, a pesquisa foi organizada em cinco 

capítulos: 

 No primeiro capítulo, intitulado Comportamento Autolesivo, discute-se o uso 

correto das nomenclaturas autolesão e automutilação. Busca ainda compreender o 

Comportamento Autolesivo na história e como uma conduta socialmente aceita, 

partindo para a análise do Comportamento Autolesivo como um problema de saúde 

sob o viés do DSM - 5, bem como a sua relação com a segurança da coletividade, em 

especial sob a óptica da Lei 13.819/19. 

O segundo capítulo, Comportamento Autolesivo: Um olhar reflexivo, busca 

apoiar a pesquisa em estudos e pesquisas já validadas sobre a temática das funções 

da autolesão, apresentando conceitos operacionais, discussões e resultados, 

dialogando com autores que apresentam elementos alinhados com a pesquisa. 

Apresenta a distinção entre Comportamento Autolesivo sem ideação suicida da 

autolesão para o suicídio, os fatores de risco e proteção, discutindo o Comportamento 

Autolesivo e sua relação com a adolescência.  

O terceiro capítulo reserva-se A construção da pesquisa onde se apresenta os 

Objetivos gerais e específicos que delimitaram as questões centrais e os aspectos 

metodológicos sobre os quais o estudo foi estruturado, a saber, participantes, local da 

pesquisa, instrumento, procedimento, procedimento e análise de dados e cuidados 

éticos.  

Considerando que a pesquisa teve por objetivo compreender as funções da 

autolesão na adolescência, como relembrado, percebidas e supostas a partir de 

lembranças de participantes adultos, a amostra foi dividida de acordo com a vivência 

com o comportamento, daqueles quem se autolesionaram na adolescência, 

conheceram adolescentes que se autolesionavam ou que não conheceram, mas 

possuem supostas opiniões sobre o comportamento.  

 Os Resultados foram apresentados no  quarto capítulo a partir do estudo 

comparativo das percepções, lembranças, suposições e opiniões em relação ao 

Comportamento Autolesivo sob três perspectivas: i) Participantes que nunca se 

autolesionaram nem conhecem pessoas que se autolesionaram; ii) Participantes que 
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nunca se autolesionaram mas conhecem pessoas que se autolesionaram na 

adolescência e iii) Participantes que se autolesionaram, com ênfase nos dados obtidos 

na pesquisa entre os participantes que se autolesionaram na adolescência. As 

histórias contadas pelos participantes integram este capítulo. 

O quinto capítulo foi dedicado Considerações Finais com a apresentação 

sintetizada dos resultados encontrados em sua conformidade com a produção 

científica atual, achados relevantes e sugestões de novas possibilidades de 

investigação. Seguem as referências bibliográficas e anexos e apêndices da pesquisa.  
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1 COMPORTAMENTO AUTOLESIVO 

 

O termo lesão tem origem do latim laesio, que significa “ferimento” e decorre 

da ação de lesionar, do latim laedere, “ferir, atacar, causar dano”, assim, a palavra 

lesão, associada ao prefixo “auto”, dá origem a palavra “autolesão”, significando 

provocar um ferimento e causar dano em si mesmo ou, mais especificamente provocar 

ferimento ao próprio corpo, seguindo uma repetição frequente, o que caracteriza um 

comportamento e não uma ação isolada. O Comportamento Autolesivo preconiza uma 

ação deliberada, não provocada por acaso ou de forma acidental, mas de forma 

intencional e consciente, (DSM - 5, 2014, p. 804). 

Em pesquisa na Biblioteca Virtual em Saúde – DeCS (2015), para o termo 

autolesão confere-se: i) em inglês: “Self-injurious Behavior”; ii) em espanhol: 

“Conducta Autodestructiva”; iii) em português (Portugal): “Comportamento 

Autodestrutivo”; iv) em francês: “Comportement Auto-agressif” e; em português 

(Brasil), “Autolesão”, além dos termos “Autolesão Não Suicida (ALNS)”, “Conduta 

Autolesiva”, “Ferimento Autoinfligido Não Suicida” e “Lesão Autoinfligida Não Suicida”.  

Na literatura encontram-se ainda as expressões “Non-suicidal Self-Injury 

(NSSI)”, “Deliberate self-harm (DSH)”, “autolesão deliberada” e “Comportamento Auto 

Lesivo (CAL)”. “Self-Harm”, “Self-Cutting”, “Cutting”, “Autodestructive Behavior”, 

“Cutaneus Deliberate Self-harm”, “NonSuicidal Self-harm Behavior”, “Self-Harm 

Behavior” e “Self Inflict Injury” (MOREIRA et al, 2020, p. 3948).   

Verifica-se que em alguns destes termos conceituais há uma preocupação de 

diferenciar o Comportamento Autolesivo sem intensão suicida do ato de lesionar-se 

com fins de praticar suicídio, visto que na primeira conduta não há “intenção 

consciente de suicídio” (GABRIEL, 2020, p. 2), mas tão somente causar ferimentos, 

graves ou não, porém, muito embora não haja intensão de morte, a depender da 

gravidade, as lesões podem se agravar e ocasionar a morte, quer seja pela infecção 

do ferimento ou, por imperícia, o praticante se lesione em local que produza 

sangramento e não seja socorrido a tempo.  

No Brasil, em um primeiro momento, utilizou-se o vocábulo “automutilação” 

para significar autolesão ou Comportamento Autolesivo. O termo automutilação 

ganhou força e popularidade na sociedade brasileira, tendo sido comumente utilizada 
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na elaboração de diversos documentos, artigos, livros, manuais, leis e outros 

dispositivos normativos, à exemplo da Lei 13.819/20192 e Lei 13.968/983. contudo, 

este termo pode não se mostrar o mais adequado para expressar o Comportamento 

Autolesivo, persistindo assim uma falta de alinhamento nos estudos acerca do tema.  

O lapso no uso da terminologia pode ser observado nos descritores da 

Biblioteca Virtual de Saúde (BVS, 2019) quando o serviço do Ministério da Saúde 

define o descritor “autolesão” como sendo o “ato de se machucar ou de fazer mal a si 

mesmo sem que haja intenção de suicídio ou perversão sexual”, sendo que o “se 

machucar” e “fazer mal a si mesmo”, são condutas que, de fato, descrevem autolesão, 

sendo esta a expressão mais acertada para a conduta.  

Contudo, a BVS define o descritor “automutilação” como sendo o “ato de lesar 

o próprio corpo, até o ponto de cortar ou destruir permanentemente um membro ou 

outra parte essencial do corpo” (BSV, 2019). Ocorre que “lesar” é sinônimo de 

“machucar”, termo já empregado para autolesão e, no entanto, nem lesar, nem tão 

pouco machucar significam “cortar fora” ou “amputar”, estes termos sim, indicariam a 

conduta de mutilar. Logo, não restou claro a diferença de um e de outro termo, de uma 

ou de outra ação, de um ou de outro comportamento pelas definições apresentadas 

pela BVS.  

Percebe-se um possível erro semântico4 visto que o significado conferido às 

palavras autolesão e automutilação não correspondem aos seus significantes, quais 

sejam, respectivamente, provocar lesão em si mesmo e cortar a ponto de extrair parte 

do próprio corpo. O conflito na linguagem, em que pese as constantes transformações 

da língua (o que não parece ser o caso), pode gerar problemas na análise e 

interpretação do tema em questão, o que impulsiona trazer para o estudo a 

correspondência correta.  

                                                

 

2 Lei 13.819/2019: Institui a Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio, a ser implementada 

pela União, em cooperação com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios; e altera a Lei nº 9.656, de 3 de 

junho de 1998. 
3 Lei 13.968/98: Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), para modificar o crime 

de incitação ao suicídio e incluir as condutas de induzir ou instigar a automutilação, bem como a de prestar auxílio 

a quem a pratique. 
4 Semântica é a ciência que estuda o significado das palavras de uma língua. Dentro desse estudo estão os seguintes 

aspectos: sinônimos, antônimos, homônimos, parônimos e polissemia. Significante: representa a parte física da 

palavra, as letras e os fonemas. Significado: representa o sentido da palavra, a imagem ou ideia na mente do leitor. 

http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Inten%E7%E3o
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Suic%EDdio
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Numa análise mais objetiva e etimológica das palavras, verifica-se que o 

vocábulo automutilar não seria a melhor expressão para designar autolesão, visto que 

“mutilar”5 significa cortar, mas propriamente no sentido de tirar uma parte ou um 

membro do corpo, ou seja, cortar fora destruindo permanentemente algum membro 

do corpo, tendo significado para a ação de automutilar quando o indivíduo se corta até 

conseguir tirar uma parte de seu corpo. Segundo Dinamarco (2011, p. 19, apud 

Dicionário Internacional da Psicanálise, 2005, p. 199), o termo automutilação “foi 

forjada da raiz grega autos (“si mesmo”) e do verbo mutilare (“mutilar, retalhar, 

cortar”)”.  

Por outro lado, a palavra autolesão indica que o indivíduo pretendeu de modo 

único se ferir, se machucar, ou seja, lesionar uma parte do corpo, sem tirar fora 

correspondendo assim, a palavra lesão, do latim laesio que significa “ferimento” e 

decorre da ação de lesionar, do latim laedere, “ferir, atacar, causar dano” (ORIGEM 

DA PALAVRA, 2019).  

Com efeito, para melhor compreensão, o uso adequado e correspondente do 

termo automutilação está para o fato de o indivíduo cortar fora parte ou um membro 

do seu próprio corpo, enquanto que autolesão está para o ato de provocar ferimentos 

em si mesmo, não se confundindo uma prática com a outra, diferenças que se 

verificam também nos métodos, conforme rol exemplificativo apresentado pela 

Confederacion de Adolescencia y Juventude de Iberoamérica, Italya y el Caribe 

(CODAJIC, 2020, p.12):  

Autolesão: Arrancar crostas o que pode causar infecções (comum em 
crianças pequenas); - Coçar até sangrar; - Arranhar-se; - Manusear feridas 
até reabrir (Dermatotilexomania ou dermatotilomania); - Roer unhas 
(onicofagia) até sangrar ou arrancar as peles periungueais; - Introduzir 
caroços ou grãos em fossa nasal ou conduto auditivo; - Ingerir produtos 
impróprios como agentes corrosivos, alfinetes, agulhas, pregos, parafusos; - 
Cortes com estiletes, facas, lâminas de barbear, cacos de vidro, agulhas, 
pregos ou ponta de compasso. - Esmurrar-se, morder-se na boca ou 
membros superiores, beliscar-se ou bater a cabeça; - Autoflagelação (tão 
preconizada por algumas religiões, como utilizar chicote); - Queimar a pele 
(tipicamente com cigarro) ou com produtos químicos; - Brincadeiras perigosas 
como de “enforcar-se”, utilizar objetos que provocam dor, muitas vezes com 
exibição on-line; - Socar paredes, vidros ou materiais rígidos que causem 

                                                

 

5 Mutilar – do Latim MUTILARE, “cortar fora”, de mutilus, “aleijado”. Talvez esta palavra tenha a mesma raiz do 

Grego mytilos, “sem chifre, corneta”. 
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ferimentos; - Arrancar os cabelos (tricotilomania) - Não ter adesão aos 
tratamentos médicos que possam aliviar a dor. 

Automutilação: Enucleação (retirada dos próprios olhos); - Castração - 
amputação de órgãos genitais, especialmente masculinos. - Amputação de 
membros ou dedos – encontrada em quadros de psicose delirante e/ou 
intoxicação 

  

Por todo o exposto, embora estudos anteriores tenham utilizado a 

automutilação para descrever o ato de provocar lesão no próprio corpo, com e sem 

ideação suicida, seguindo tendência dos novos estudos  (CÂMARA e CARNAVEZ et 

al, 2020; GABRIEL et al,  2020; BELÉM et al, 2019; ARAGÃO NETO, 2018; ORTIZ e 

SILVA, 2018; RAUPP et al, 2018; SILVA e SANTOS, 2018; FORTES e MACEDO, 

2017; BERNARDES, 2015), nesta pesquisa foi adotada a expressão autolesão ou 

Comportamento Autolesivo. 

 

1.1 Comportamento Autolesivo socialmente e culturalmente aceitos 

 

A prática de provocar lesão no próprio corpo não é um comportamento novo, 

registros históricos confirmam que a conduta esteve e ainda está presente na cultura 

de várias civilizações ao longo da história da humanidade como rituais religiosos de 

cura, penitência ou de passagem6, masoquismo, identificação, reflexo de 

manifestação artística, “tendo servido, ao longo da história, tanto para o 

enobrecimento quanto para a degradação” (COSTA, 2003, p. 15, 58, 59).  

Para Costa, (2003, p. 11), algumas civilizações acreditavam que o corpo nu se 

encontrava vulnerável, carecendo de pinturas, escarificações, mutilações para cobri-

lo e passar a ter existência e, a partir daí, iniciava o pertencimento no grupo a partir 

destas e outras marcas e adereços, não se trata, portanto, necessariamente, da 

pratica com fins estéticos ou ornamental, mas de construção da identidade social.  

                                                

 

6 Segundo Papalia (2012, p. 386), rituais para marcar a maturidade de uma criança são comuns em muitas 

sociedades tradicionais. Por exemplo, as tribos apaches comemoram a primeira menstruação de uma menina com 

um ritual de quatro dias de cânticos do nascer ao pôr-do-sol. Na maioria das sociedades modernas, a passagem da 

infância para a vida adulta é marcada não por um único evento, mas por um longo período conhecido como 

adolescência – uma transição no desenvolvimento que envolve mudanças físicas, cognitivas, emocionais e sociais 

e assume formas variadas em diferentes contextos sociais, culturais e econômicos. 
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Em outros contextos sociais as marcas lesivas eram utilizadas para separar 

pessoas do corpo social, deixando visível a condição de apartados da sociedade, à 

margem da sociedade dominante, como no caso de prostitutas, carrascos, leprosos 

etc.” (COSTA, 2003, p. 12). Nestes casos as lesões, ou marcas, eram provocadas por 

terceiros e não se tratavam de autolesão. Contudo, haviam outras situações relatadas 

por Costa (2003, p. 15), como a autolesão feita por nobres guerreiros, adeptos de 

determinadas crenças, para proteção de maus espíritos, cerimônias de passagem de 

um estado para outro, mudança de identidade social como maternidade, 

adolescência, comemoração, luto, mágicas, proteção, terapêutica e ornamentais.  

Ocorre também que, alguns comportamentos autolesivo ou, lesivos com 

consentimento, como piercing, tatuagens ou cirurgias estéticas (DSM - 5, p. 803), 

muito embora causem lesões permanentes no corpo, são considerados socialmente 

aceitos e, portanto, não caracterizam um problema para determinados grupos ou em 

determinadas épocas, pois as marcas não são consideradas como violência contra o 

corpo, mas como prática de rituais, costumes estabelecidos por uma sociedade ou 

simples desejo de mudar a aparência, ou seja, pela estética ou crenças. 

Nestes casos, a prática é passada de geração em geração e não caracteriza 

Comportamento Autolesivo, conforme os critérios adotados pelo Manual Diagnóstico 

e Estatístico de Transtornos Mentais da Associação Americana de Psiquiatria – DSM 

- 5 (2014, p. 803 a 806).  

As lesões corporais socialmente aceitas, em geral, são realizadas para 

conseguir visibilidade, funcionando como uma forma de ganhar um status social, 

enquanto no Comportamento Autolesivo, o que se percebe, ao contrário, há um desejo 

de que as marcas não sejam vistas, assim, inicia-se uma busca de formas diferentes 

de esconder as lesões.  

O Comportamento Autolesivo pode aparecer como sintoma em diversos 

transtornos mentais, como deficiência intelectual, TEA, Transtorno de Escoriação, 

Skin-picking, comportamento suicidário, etc. (DSM - 5, 2014). Contudo, quando ocorre 

de forma isolada, não é classificado como transtorno mental. Muito embora o DSM - 

5 não trate o Comportamento Autolesivo como transtorno mental, ele confere à 

conduta uma importância, ao destacá-lo como comportamento autônomo, com 

diagnóstico próprio, podendo surgir independentemente dos transtornos mentais e 

que pode causar mal ao indivíduo.  
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Isto posto, embora considerando a autolesão um comportamento cuja prática é 

antiga e, em alguns casos, uma ação socialmente aceita, nesta pesquisa, o objeto de 

estudo pautou-se no Comportamento Autolesivo, enquanto forma de causar um dano, 

praticando uma conduta violenta ao próprio corpo, sem a intenção de suicídio. 

 

1.3 Comportamento Autolesivo e seu significado no DSM - 5  

 

O ato de causar lesão a si mesmo não significa, por si só, que o indivíduo 

desenvolveu o Comportamento Autolesivo, uma vez que para a caracterização do 

comportamento é necessário observar a presença de diversos critérios.  O Manual 

Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais da Associação Americana de 

Psiquiatria, DSM - 5 (2014, p. 803 a 806) identifica e descreve estes critérios no 

sentido de diagnóstico clínico, sinais ou sintomas, cuja ocorrência se mostra 

indispensável para a caracterização e determinação do Comportamento Autolesivo.  

Desta forma, para uma melhor compreensão dos sintomas característicos do 

Comportamento Autolesivo e distinção do comportamento de outros transtornos cujos 

sintomas são semelhantes, é indispensável uma análise detalhada e pontual dos 

sintomas, cujo rol está disposto em 6 critérios, itens A ao F, proposto no Manual 

Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais da Associação Americana de 

Psiquiatria, DSM - 5 (2014, p. 803 a 806), conforme veremos. 

 

CRITÉRIO A  

No último ano, o indivíduo se engajou, em cinco ou mais dias, em dano intencional auto-infligido à 
superfície do seu corpo provavelmente induzindo sangramento, contusão ou dor (p. ex., cortar, 
queimar, fincar, bater, esfregar excessivamente), com a expectativa de que a lesão levará somente 
a um dano físico menor ou moderado (i.e., não há intenção suicida) 

 

O item A dos critérios propostos no DSM - 5 (2014, p. 803), aponta que só pode 

ser considerado Comportamento Autolesivo se a conduta for autoprovocada e o 

comportamento aconteça de forma recorrente, ou seja, que não tenha sido um caso 

isolado, mas que tenha se repetido de forma intencional, considerando a repetição de 

no mínimo cinco dias, dentro de um período de um ano. Outra questão a ser 

observada é o tipo de lesão, exigindo-se para caracterizar como sintoma especifico 
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do Comportamento Autolesivo, que a lesão tenha atingido apenas à superfície do 

corpo, provocando um ferimento leve ou moderado, sem risco à própria vida, ou seja, 

sem intenção suicida.  

Verifica-se que o DSM - 5 cuidou de separar a lesão provocada no suicídio ou 

na tentativa de suicídio das lesões provocadas sem ideação suicida, característico do 

Comportamento Autolesivo, uma vez que estas intencionam apenas causar um dano 

físico menor ou moderado. Temos então que a distinção destas práticas reside na 

ideação, na vontade do indivíduo, no fim que se deseja em cada comportamento.  

 

CRITÉRIO B 

O indivíduo se engaja em comportamento de autolesão com uma ou mais das seguintes 
expectativas: 1. Obter alívio de um estado de sentimento ou de cognição negativos. 2. Resolver uma 
dificuldade interpessoal. 3. Induzir um estado de sentimento positivo. Nota: O alívio ou resposta 
desejada é experimentado durante ou logo após a autolesão, e o indivíduo pode exibir padrões de 
comportamento que sugerem uma dependência em repetidamente se envolver neles.  

 

O Comportamento Autolesivo não se desenvolve por acaso, ele tem uma 

função específica e determinada pelo indivíduo, este, por externalização de fatores 

internos e subjetivos, espera da lesão um determinado resultado (NUNES, 2012, p. 

31); entre elas, alívio emocional para situações vivenciadas de forma negativa que 

foram entendidas como situações estressoras ou, de outra forma, o resultado 

esperado é um estado de sentimento positivo a fim de resolver alguma dificuldade ou 

conflito interno.  

Conforme descrito no critério B dos critérios propostos no DSM - 5 (2014, p. 

803), a sensação de alívio, anestesiação da dor emocional, entre outras percepções 

sensoriais despertadas com a autolesão, parece ocorrer no momento em que o 

indivíduo está se ferindo, ou logo após, quando “seguida do relaxamento após a 

descarga” (ARAÚJO et al, 2016, p. 505), a lesão ainda aberta parece liberar toda 

tensão emocional acumulada. 

 

CRITÉRIO C 

A autolesão intencional está associada a pelo menos um dos seguintes: 1. Dificuldades interpessoais 
ou sentimentos ou pensamentos negativos, tais como depressão, ansiedade, tensão, raiva, angústia 
generalizada ou autocrítica, ocorrendo no período imediatamente anterior ao ato de autolesão. 2. 
Antes do engajamento no ato, um período de preocupação com o comportamento pretendido que é 
difícil de controlar. 3. Pensar na autolesão que ocorre frequentemente, mesmo quando não é 
praticada. 
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O item C dos critérios propostos no DSM - 5 (2014, p. 803), reafirma que o 

Comportamento Autolesivo está diretamente ligado a dificuldades interpessoais, 

sentimentos ou pensamentos negativos, provavelmente originados de “depressão, 

ansiedade, tensão, raiva, angústia generalizada ou autocrítica. Assim, “os indivíduos 

que se envolvem em comportamentos de auto-dano experienciam mais 

frequentemente e mais negativamente emoções nas suas vidas diárias do que 

pessoas que não se envolvem em auto-dano” (NUNES, 2012, p 31).  

Aparentemente, o indivíduo, acreditando não ser capaz de lidar com algumas 

situações vividas em seu cotidiano7, passa a experimentar sensação de frustração, 

angústia e sofrimento, que, para Nunes (2012, p. 31), “esta experiência de emoção 

negativa pode ser a principal razão para o auto-dano, servindo este para aliviar a 

aflição emocional” e, nesta condição, por algum motivo, começa a desejar e pensar 

compulsivamente em provocar dor em si mesmo, tendo grande dificuldade de 

controlar esse pensamento.                                                                                                                                  

 

CRITÉRIO D 

O comportamento não é socialmente aprovado (p. ex., piercing corporal, tatuagem, parte de um ritual 
religioso ou cultural) e não está restrito a arrancar casca de feridas ou roer as unhas.  
. 

  

O item D dos critérios propostos no DSM - 5 (2014, p. 803) aponta o 

Comportamento Autolesivo como uma conduta inadequada, não aprovada 

socialmente. A desaprovação social pode se justificar no fato de que esse 

comportamento é uma forma de violência. Compreende-se que a ordem social repudia 

qualquer forma de violência por entender que a violência, em todas as suas formas 

de manifestação, causa prejuízo social e econômico (MS, 2019). 

                                                

 

7 Por cotidiano tomamos como referência a definição de Enrique Pichon-Rivière e Ana Pampliega de Quiroga, que 

definem vida cotidiana como sendo “um amplo conjunto de fatos, atos, objetos, relações e atividades que se 

apresentam a nós de forma “dramática”, ou seja, como ação, como mundo-em-movimento. São fatos típicos e 

heterogêneos, de difícil classificação, nos quais toma forma e se evidencia de maneira fragmentada e imediata a 

organização social da relação entre necessidade e metas. Constituem a cotidianidade a família em que nascemos, 

aquela que constituímos, a revista que lemos, a televisão, o teatro, a cozinha, as alternativas da moda, os meios de 

transporte, o trabalho, o esporte, o sexo, o tipo de consumo, nossa economia, a música que escutamos etc.”  

(PICHON-RIVIÈRE; QUIROGA, 1998, p. XIII). 
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No caso do Comportamento Autolesivo, em especial, além de por si só ser uma 

forma de violência, no sentido de violência auto infligida, pode ser resultado de 

histórias de trauma e abuso infantil, que consistem em outras formas de violência 

(ARAUJO et al, 2016; SANTOS; FARO, 2018), podendo ainda desencadear o “efeito 

contagio” influenciando o comportamento de outros adolescentes (ARCOVERDE e 

SOARES, 2012, p. 294).  

 

CRITÉRIO E 

O comportamento ou suas consequências causam sofrimento clinicamente significativo ou 
interferência no funcionamento interpessoal, acadêmico ou em outras áreas importantes do 
funcionamento.                                                                                                                                                                                     
. 

 

O item E dos critérios propostos no DSM - 5 (2014, p. 803), alerta que o 

sofrimento vivenciado no Comportamento Autolesivo em razão da angústia que 

precede o ato e pela dor física e emocional do ato em si, não se encerram com a 

lesão, ao contrário, os efeitos se perpetuam e provocam consequências danosas ao 

físico e ao psicológico do sujeito. A consequência física e imediata é a própria lesão e 

as cicatrizes que ficam, geralmente de forma permanente e que, conforme a repetição 

do ato, vão se acumulando e tomando parte do corpo. Agrava-se ainda que, em 

decorrência da própria lesão, pode acontecer de o ferimento infeccionar e fazer com 

que a lesão se torne mais grave do que o esperado, podendo inclusive levar a morte. 

Já as consequências psicológicas, dizem respeito as dificuldades nas relações 

interpessoais, tais como família e amigos, e ainda queda no desempenho escolar, 

entre outras.  

 

CRITÉRIO F 

Comportamento não ocorre exclusivamente durante episódios psicóticos, delirium, intoxicação por 
substâncias ou abstinência de substâncias. Em indivíduos com um transtorno do 
neurodesenvolvimento, o comportamento não faz parte de um padrão de estereotipias repetitivas. O 
comportamento não é mais bem explicado por outro transtorno mental ou condição médica (p. ex., 
transtorno psicótico, transtorno do espectro autista, deficiência intelectual, síndrome de Lesch-
Nyhan, transtorno do movimento estereotipado com autolesão, tricotilomania [transtorno de arrancar 
o cabelo], transtorno de escoriação [skin-picking]). 

 

Por fim, o DSM - 5, no item F dos critérios propostos, reafirma que o 

comportamento não se confunde com outras situações que podem levar a autolesão. 

Assim, episódios psicóticos, delirium, intoxicação por substâncias ou abstinência de 
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substância, podem até fazer ocorrer a autolesão, mas não o padrão comportamental 

autolesivo.  Confere por este enunciado que a autolesão não é exclusiva de um ou 

outros transtornos mentais ou dos transtornos do neurodesenvolvimento, onde a 

ocorrência da autolesão pode aparecer como um de seus sintomas nestes tipos de 

transtornos, porém, a conduta difere do padrão específico do Comportamento 

Autolesivo, que se caracteriza pela intencionalidade consciente apenas implicar a 

lesão e, também por não ocorrer em razão exclusiva de episódios psicóticos, delirium, 

intoxicação.  

O transtorno mental e transtorno do neurodesenvolvimento tem uma 

conceituação própria, neles estão presentes disfunções ou deficiências de 

funcionamento do organismo, conforme descreve o DSM - 5 (2014):  

Um Transtorno Mental é uma Síndrome caracterizada por perturbação 
clinicamente significativa na cognição, na regulação emocional ou no 
comportamento de um indivíduo que reflete uma disfunção nos processos 
psicológicos, biológicos ou de desenvolvimento subjacentes ao 
funcionamento mental. Transtornos Mentais estão frequentemente 
associados a sofrimento ou incapacidade significativos que afetam atividades 
sociais, profissionais ou outras atividades importantes. Uma resposta 
esperada ou aprovada culturalmente a um estressor ou perda comum, como 
a morte de um ente querido, não constitui transtorno mental. Desvios sociais 
de comportamento (por exemplo, de natureza política, religiosa ou sexual) e 
conflitos que são basicamente referentes ao indivíduo e à sociedade não são 
transtornos mentais a menos que o desvio ou conflito seja o resultado de uma 
disfunção no indivíduo, conforme descrito (DSM - 5, 2014, p. 20). 

Os transtornos do neurodesenvolvimento são um grupo de condições com 
início no período do desenvolvimento. Os transtornos tipicamente se 
manifestam cedo no desenvolvimento, em geral antes de a criança ingressar 
na escola, sendo caracterizados por déficits no desenvolvimento que 
acarretam prejuízos no funcionamento pessoal, social, acadêmico ou 
profissional (DSM - 5, 2014, p. 33). 

 

O Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais – DSM - 5 deixa 

claro que uma resposta a um evento estressor não pode ser considerado um 

transtorno mental, nem tampouco o comportamento intencional e consciente pode 

representar um transtorno mental, por faltar o diagnóstico de alguma deficiência.  

Desta forma, mesmo que exista a ocorrência de autolesão em diversos 

transtornos mentais, o prognóstico que se utiliza para explicar a presença da 

autolesão nestes casos não é adequado para explicar o Comportamento Autolesivo, 

visto que tanto um quanto o outro tem características particulares e autônomas. 

Diante do que foi explanado compreende-se que para diagnosticar o 

Comportamento Autolesivo deve-se levar em conta um conjunto de fatores, tais como, 
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histórico do sujeito, as motivações, a intenção, a frequência e severidade, o que se 

quer obter com as lesões e as sensações esperadas e sentidas. Com base na análise 

dos requisitos apresentados no DSM - 5 (2014), foi elaborada uma tabela enumerando 

os critérios propostos, identificando-os e descrevendo-os. 

 

Tabela 1- Classificação taxonômica dos Critérios para autolesão segundo o DSM 5 – 
2014. 

CRITÉRIO 

NO DSM - 5 

SISTEMATIZAÇÃO 
DOS PRINCÍPIOS 

DESCRIÇÃO DO CRITÉRIO 

A 1 Continuidade  Repetir a conduta em no mínimo cinco dias no último ano. 

A 2 Intencionalidade O dano tem que ter ocorrido de forma intencional. 

A 3 Pessoalidade A lesão tenha sido autoprovocada. 

A 4 Não letalidade Lesão atingir a superfície do corpo, não causando risco à vida. 

A 5 Perceptibilidade   Haja indução de sangramento, contusão ou dor. 

A 6 Visibilidade Cortar, queimar, fincar, bater, esfregar excessivamente, etc. 

A 7 Lesividade Expectativa de provocar dano físico menor ou moderado. 

A 8 Vivacidade  Sem intenção suicida. 

B 9 Anestesiação Obter alívio. 

B 10 Desesperança Estado de sentimento ou cognição negativa. 

B 11 Intimidação Para resolver uma dificuldade interpessoal. 

B 12 Expectação Para induzir um estado de sentimento positivo. 

B 13 Imediaticidade A resposta é experimentada durante ou logo após a autolesão. 

B 14 Especialização Padrões que sugerem dependência no comportamento 

C 15 Precipitação Emoções negativas surgem no período imediatamente anterior ao ato. 

C 16 Insociabilidade Associada a dificuldades interpessoais. 

C 17 Negatividade Associada a pensamentos negativos. 

C 18 Somatização  Depressão, ansiedade, tensão, raiva, angústia, autocrítica. 

C 19 Antecipação O ato é precedido por um período de preocupação. 

C 20 Descontrole Comportamento pretendido difícil de controlar. 

C 21 Fixação Pensamento autolesivo frequente, mesmo sem o ato. 

D 22 Inadequabilidade Comportamento não é aprovado socialmente. 

D 23 Variabilidade  Não está restrito a arrancar casca de feridas ou roer as unhas 

E 23 Causalidade O comportamento e suas consequências causam sofrimento 

E 24 Disfuncionalidade Sofrimento ou interferência no funcionamento interpessoal, 
acadêmico, etc. 

F 25 Exclusividade Não é sintoma de episódios psicóticos, delirium, intoxicação ou 
abstinência. 

F 26 Funcionalidade Não faz parte de um padrão de estereotipias repetitivas. 

F 27 Particularidade  Não é mais bem explicado por outro transtorno mental. 

F 28 Autode                                                                                                                                                                             
finição 

Não é melhor explicado a partir de outros transtornos como: 
Transtornos psicótico, do espectro autista, do movimento 
estereotipado, de escoriação [skin-picking]) deficiência intelectual, 
síndrome de Lesch-Nyhan, e Tricotilomania. 

Fonte: Elaborado pela autora com base no DSM - 5, 2020. 
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Considerando os critérios propostos pelo Manual Diagnóstico e Estatístico de 

Transtornos Mentais, constatamos que o Comportamento Autolesivo é um 

comportamento autônomo, caracterizado pela repetição e continuidade das lesões 

provocadas, sendo feito de forma intencional e pessoalíssimo. As lesões despertam 

as percepções sensoriais e visuais no sujeito que se autolesiona (NUNES, 2012, p 

31).  

Para caracterizar o Comportamento Autolesivo deve estar presente o desejo 

de dar continuidade a vida, o que diferencia a autolesão das lesões provocadas no 

suicídio ou na tentativa de suicídio, servindo apenas para anestesiar algum sentimento 

negativo e não para levar a morte. Em geral, conforme o DSM - 5 (2014, p. 804), o 

comportamento decorre de transtornos mentais, descontrole, sentimento de 

inadequação social e pensamentos negativos. O comportamento apresenta um 

padrão que guarda certas particularidades critérios próprios, (DSM - 5, 2014, p 803-

806) que concebe o caráter da especialização a conduta.  

Em relação a variabilidade, esta característica consiste da diversificação de 

métodos utilizados para causar a lesão, que geralmente são cortes ou queimaduras 

provocadas por giletes, estiletes, vidros, pontas de cigarro e as partes do corpo 

geralmente mais afetadas são a área frontal das coxas e o lado dorsal do antebraço 

e, como já mencionado, em geral, o propósito é reduzir emoções negativas, como 

tensão, ansiedade e autocensura, e/ou resolver uma dificuldade interpessoal. Em 

alguns casos, a lesão é concebida como uma autopunição merecida (DSM - 5, 2014; 

ARAÚJO et al; NUNES, 2012, ARCOVERDE e SOARES, 2012).  

 

1.4 Comportamento Autolesivo e a Lei 13.819/2019: Uma questão de Segurança 

da coletividade 

 

A Lei 13.819/2019 – Anexo A, instituiu a Política Nacional de Prevenção da 

Automutilação e do Suicídio, como forma de manter um programa contínuo do poder 

público para a prevenção e tratamento desses comportamentos e, com efeito, 

representa uma preocupação do Governo Federal diante do aumento de registro de 

casos de suicídio e autolesão no Brasil, objetivando corrigir uma deficiência nas 

notificações. 
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O texto de lei dá diretrizes norteadoras para a prevenção do Comportamento 

Autolesivo e traz à tona a discussão do tema antes silenciado no mundo jurídico 

tornando compulsória a sua notificação, podendo ser enquadrado no artigo 269 do 

Código Penal o profissional que deixar de cumprir esta determinação, uma vez que a 

saúde mental é uma questão de saúde pública e requer uma ação mais pontual do 

Estado.  

Dentre os objetivos da Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do 

Suicídio estão “prevenir a violência autoprovocada”, “controlar os fatores 

determinantes e condicionantes da saúde mental”, “garantir o acesso à atenção 

psicossocial das pessoas em sofrimento psíquico agudo ou crônico, especialmente 

daquelas com histórico de ideação suicida, automutilações e tentativa de suicídio”. 

A concretização desses direitos só se torna possível com a obtenção dos dados 

constantes na Ficha de Notificação Individual Formulário de Notificação do Sistema 

de Informação de Agravos de Notificação – Anexo B (SINAN, 2016), porquanto as 

informações são orientadoras e fundamentais para compreender o Comportamento 

Autolesivo e dimensionar o problema. 

 Como problema de saúde mental o Comportamento Autolesivo “interfere no 

funcionamento interpessoal, acadêmico ou outras áreas importantes” (DSM - 5, 2014, 

803), causando prejuízo nas relações sociais e familiares. Sendo forma de violência 

e, podendo decorrer de outros tipos de violências, o comportamento pode afetar o 

desenvolvimento do indivíduo e provocar outras formas de agressividade ou, como 

sugere o Ministério da Saúde (MS, 2019), causar “grande impacto social e 

econômico”, e com isso, gerar desequilíbrio e insegurança na vida em sociedade. 

Neste sentido, o Estado como detentor do direito e provedor de garantias, 

estando imbuído do dever de manter a vida social num estado apaziguado, promover 

a distribuição de bens, serviços, saúde, segurança e preservar a vida, ou seja, suprir 

necessidades coletivas, dando ao homem a sensação de bem-estar, deve se ocupar 

de toda e qualquer questão que ameace a paz social. 

Caetano (1970) afirma que nos grupos sociais onde, necessariamente, 

acontecem a convivência dos indivíduos e das famílias (...) “surgem necessidades 

coletivas, considerando necessidades não apenas as insuficiências de caráter 

econômico mas, em geral, todas as relativas à normalidade e progresso da vida social” 
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(CAETANO, 1970, p. 2), necessidades por vezes básicas e elementares mas que 

podem tornar-se complexas à medida em que se estreitam as relações sociais, bem 

como na medida em que estas evoluem historicamente. Resulta daí a importância das 

ações do Estado para prevenir e combater toda e qualquer forma de violência por 

consistir, notadamente, em risco para a manutenção da segurança social.  

A ação do Estado deve seguir um ordenamento esculpido pelas mãos da 

própria sociedade e, sendo assim, o direito delegado pelo corpo social para a decisão 

de um caso concreto posto sob exame, representa, tão somente, a vontade que o 

próprio indivíduo ou o conjunto de indivíduos tenham, em momento anterior, 

repassado ao Estado.  

Neste sentido, temos o Estado como garantidor da paz social e do bem-estar 

da coletividade respaldado em diretrizes constitucionais no intuito de possibilitar 

melhor qualidade de vida e um nível de dignidade como pressuposto do próprio 

exercício da liberdade, numa constante administração do medo na sociedade, dando 

continuidade as funções estatais, no dizer de Bauman (2009,17): 

Desde o início, o Estado moderno teve que enfrentar a tarefa 
desencorajadora de administrar o medo. Foi obrigado a tecer de novo a rede 
de proteção que a revolução moderna havia destruído, e repará-la repetidas 
vezes à medida que a modernização, promovida por ele mesmo, só a 
deformava e desgastava.  

 

Estas questões ligam, de forma intrínseca, temas de saúde pública com a 

função de segurança do Estado, ambos, decorrentes do exercício do poder/dever de 

prevenir e intervir em ações que possam colocar em risco o equilíbrio social, como no 

caso pode ser o caso do Comportamento Autolesivo.  

É uma nova óptica que se percebe a partir da análise de interconexão 

complexiva (MORIN, 2005 e LEVINÀS, 1997), ou, rizomática, para utilizarmos a 

expressão de Deleuze (2004), ou seja, estruturação do conhecimento elaborado a 

partir de diferentes observações, não de forma lógica, mas flexível, instável e 

modificável, ligando de forma intrínseca a função da segurança pública ao exercício 

do poder/dever de prevenir e intervir nos casos de automutilação, conexão esta que 

serve de pano de fundo para o objeto de pesquisa, qual seja compreender a 

automutilação como fenômeno na sociedade. 
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Violência, quer seja interpessoal ou autoprovocada, ensejam um 

questionamento sobre quais moveres levaram ao surgimento daquele comportamento 

para se tentar estabelecer os fatos conexos e a possibilidade de “o fato de uma pessoa 

crescer e desenvolver-se numa família violenta repercutir na forma de aprendizado de 

solução de problemas, produzindo um padrão de comportamento violento” contra si 

próprio ou outrem (SILVA, COELHO e CAPONI, 2007, p. 102), ou, ao vivenciar a 

violência em outros ambientes sociais, como escola, comunidade etc. 

Estabelecido este contorno, percebe-se que o comportamento autolesivo 

acarreta perigo pessoal a ponto de atrair os moveres da segurança pública, exercício 

de poder estatal exteriorizado nos órgãos de segurança pública, para promover ações 

de intervenção e prevenção do comportamento autolesivo, investigando se há nexo 

causal com outras formas de violência ou se resultado de instigação a autolesão. 

A Lei 13.819/2019, embora não trace diretrizes básicas mais elementares, é 

uma iniciativa que pode contribuir para a prevenção, intervenção do Comportamento 

Autolesivo. As notificações, se mostra como instrumento importante para a 

compreensão e enfrentamento do problema e na atuação de educadores e psicólogos, 

para, em caráter preventivo, “utilizar de ações que contribuem para a redução de 

casos no ambiente” (FREITAS; SOUZA, 2017), muito embora, a implementação ainda 

é carente de padronização, regulamentação e forma sistemática de tratamento de 

dados coletados,  

A preparação de profissionais é relevante pois, estando em contato direito com 

adolescentes, podem melhor identificar comportamentos autolesivos, podendo 

realizar o acolhimento e devido encaminhamento do adolescente para serviços 

especializados. 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

 

2 COMPORTAMENTO AUTOLESIVO: UM OLHAR REFLEXIVO 

 

A pesquisa foi fundamentada em estudos já consolidados a fim de estabelecer 

uma linha lógica de desenvolvimento e embasar os resultados em conceitos, 

instrumentos e métodos validados cientificamente. A par dos referenciais 

apresentados ao longo do estudo, passaremos a traçar paulatinamente neste os 

principais conceitos sobre o Comportamento Autolesivo para, ao final, podermos 

apesentar análise e resultados da pesquisa.  

 

2.1 Funções e motivações para o Comportamento Autolesivo 

 

O Comportamento Autolesivo na adolescência é um problema que afeta 

pessoas de diversas faixas etárias no Brasil e no mundo, causando muito sofrimento 

e prejuízos físicos, psíquico e social e que afeta indivíduos de diversas faixas etárias, 

O comportamento tem sido objeto de vários estudos entre a comunidade científica 

dado a sua gravidade e aumento de ocorrências (CÂMARA e CARNAVEZ et al, 2020; 

GABRIEL et al,  2020; BELÉM et al, 2019; ARAGÃO NETO, 2018; ORTIZ e SILVA, 

2018; RAUPP et al, 2018; SILVA e SANTOS, 2018; FORTES e MACEDO, 2017; 

BERNARDES, 2015). 

O tema é tratado por Rosenthal e Favazza (1996, apud GIUSTI, 2013, pág. 20), 

a partir de quaro categorias, quais sejam: Autolesão do tipo estereotipado; Autolesão 

do tipo Grave; Autolesão do tipo Compulsivo, Autolesão do tipo Impulsivo, nestes 

termos:  

Autolesão do tipo estereotipado: Apresenta comportamentos altamente 
repetitivos, monótonos, fixos, frequentemente ritmados e parecem 
comandados; com as lesões tendendo a manter um mesmo padrão, podendo 
variar de leves a graves ferimentos, podendo colocar em risco a vida da 
pessoa. As pessoas que a praticam não têm vergonha e/ou disfarçam esse 
comportamento, mesmo quando diante de expectadores e costuma ser 
frequente em pessoas com retardo mental, autismo etc.  

Autolesão do tipo grave: Inclui ferimentos graves, frequentemente 
colocando a vida da pessoa em risco, ocasionando ferimentos irreversíveis, 
como: castração e amputação de extremidades. Poucas vezes esse 
comportamento se repete, provavelmente devido à gravidade das lesões. 
Costuma ser acompanhada por delírios religiosos, com pensamentos de 
punição, tentação e salvação. Este tipo de Autolesão não é critério 
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diagnóstico de nenhum transtorno mental, mas costuma estar associada a 
quadros com sintomas psicóticos, transtornos da personalidade etc.  

Autolesão do tipo compulsivo: Inclui comportamentos repetitivos, algumas 
vezes rítmicos, ocorrendo diariamente e inúmeras vezes num mesmo dia, 
como na tricotilomania, comportamento mais conhecido desse tipo de 
Autolesão.  

Autolesão do tipo impulsivo: Nesse tipo o indivíduo corta a pele, se queima 
e se bate; comportamentos conceituados como atos agressivo-impulsivos, 
onde o alvo da agressão é a si mesmo. Normalmente ocorre após uma 
vivência traumática de uma forte emoção, como a raiva, ou apenas ela 
lembrança dela; sendo vistos como forma de lidar com a emoção. 

 

De acordo com esta classificação existem quatro tipos de categorias, cada uma 

com características próprias, sendo que na primeira categoria, Autolesão do tipo 

estereotipado, a lesão decorre da fixação pelo movimento repetitivo, neste caso o foco 

está no ritmo do movimento e caracteriza-se pelo “comportamento motor repetitivo, 

aparentemente direcionado e sem propósito” (DSM - 5, 2014, p. 78), como apertar as 

mãos, balançar o corpo, golpear o próprio corpo. 

A segunda categoria, Autolesão do tipo grave, caracteriza, deveras, o que vem 

a ser automutilação, ou seja, cortar, mas propriamente no sentido de tirar uma parte 

ou um membro do corpo, não se enquadrando no conceito de autolesão, como já visto 

neste estudo.  A autolesão do tipo grave pode estar presentes na síndrome de Lesch-

Nyhan e no transtorno de Tourette (DSM - 5, 2014, p. 80 e 256), nestes casos o 

movimento repetitivo pode passar da autolesão e levar a automutilação. 

A terceira, Autolesão do tipo compulsivo, assemelha-se ao tipo estereotipado 

ou a um “tique” onde o comportamento é repetitivo e rítmico, contudo, difere-se na 

intensidade. O tipo compulsivo é caracterizado pela impulsividade rítmica em 

movimento repetitivo mais branda, porém, da mesma forma constante, “incluem um 

impulso de base cognitiva (p. ex., medo de contaminação) e a necessidade de realizar 

a ação de modo particular, um determinado número de vezes, igualmente nos dois 

lados do corpo, ou até que seja conseguida a sensação de que saiu direito” (DSM - 5, 

2014, p. 84).  

A quarta categoria, Autolesão do tipo impulsivo, caracteriza-se pela 

manifestação de atos agressivos contra si mesmo, não decorrente da compulsão 

rítmica de um movimento, mas de um ato intencional decorrente de alguma vivência 

traumática, sendo esta categoria que melhor se aplica ao Comportamento Autolesivo, 

sendo a essência da autolesão “o comportamento repetido do próprio indivíduo de 
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infligir lesões superficiais, embora dolorosas, à superfície do seu corpo” (DSM - 5, 

2014, 804). 

Segundo Giusti (2013, p. 4), a automutilação é definida atualmente como 

qualquer comportamento intencional envolvendo agressão direta ao próprio corpo 

sem intenção consciente de suicídio, que não é socialmente aceita dentro de sua 

própria cultura e nem forma de exibição. Na Tabela 2, encontramos alguns termos que 

demarcam a evolução do conceito adotado para o Comportamento Autolesivo a partir 

de um recorte temporal. 

 

Tabela 2 - Evolução do conceito de autolesão no tempo segundo Giusti (2013) 

Autor Ano Conceito de autolesão 

Menninger  

 

(1938) Ação do indivíduo para evitar o suicídio e tranquilizar-se  
(Primeira tentativa formal de descrever o comportamento) 

Pao  (1969) Automutilação delicada 
(Para distinguir de tentativa de suicídio) 

Simpson  (1976) Ato de antissuicídio 

Morgan  (1979) Automutilação deliberada não fatal  

(porque os cortes são usados como uma forma direta, confiável, 
rápida e efetiva de retornar do estado de morte irreal precedente) 

Pattison e Kahan  (1983) Síndrome da autolesão deliberada  
(o suicídio não era a intenção) 

Favazza e Rosenthal  (1993) Síndrome de automutilação repetitiva 

Fonte: Elaborado pela autora com base em dados apresentados por Giusti (2013, p. 4). 

 

O Comportamento Autolesivo pressupõe que há uma função exercida pela 

conduta que justifica a repetição da lesão e, para compreender estas funções, entre 

outras classificações, Nock e Prinstein (2004), citado por Fonseca (et al, 2018, p. 248) 

sistematizaram didaticamente a partir de um modelo de quatro fatores, considerando 

duas dimensões dicotômicas de reforço, “dimensão intrapessoal, reforçando 

automaticamente o comportamento de autolesão, e dimensão social, em que o reforço 

é ocasionado na tentativa de alterar o ambiente”. 

As duas dimensões, intrapessoal e social, se subdividem de acordo com a 

recompensa de comportamento, sendo positiva, quando da obtenção de algo e 

negativa, quando para escapar de uma demanda da qual se quer esquivar. De acordo 

com essas dimensões a autolesão não seria uma manifestação aleatória, mas exerce 
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uma função no organismo do indivíduo, quer seja para obter algo, quer seja para 

afastar ou escapar de algo, assim dispostos: 

 

Tabela 3: Dimensões dicotômicas da autolesão: subdivisão de acordo com a 

recompensa 

DIMENSÕES DICOTÔMICAS 

Reforço Intrapessoal   Reforço Social 

Automático Positivo Automático Negativo  Positivo Negativo 

Gerar sensação 
agradável;  

para sentir alguma 
coisa 

Remover sentimentos 
ruins, aliviar estresse, 
tensão, reduzir dor 
emocional, expressar a 
raiva que sente contra 
outros etc. 

 Ser aceito num grupo, 
chamar atenção, ter a 
atenção de outro, 
influenciar no 
comportamento de outros 
e regular seus próprios 
estados emocionais etc. 

Escapar das 

responsabilidades  

ou compromissos 

Fonte: Elaborado pela autora com base em dados apresentados por Fonseca (2018, apud Nock & Prinstein, 2004) 

 

De acordo com Klonsky (et al, 2011), citado por Aragão Neto (2018, p. 25), as 

funções da autolesão também podem ser compreendidas a partir do ISAS (Inventory 

of Statements About Self-injury) elaborado a partir de declarações de jovens 

participantes de uma pesquisa com 39 itens que culminaram em 13 funções 

específicas, sendo elas 1) Regulação de Afeto; 2) Limites interpessoais; 3) Autopunição; 

4) Autocuidado; 5) Antidissociação/ Geração de Sentimento; 6) Antisuicídio; 7) Buscar 

sensações; 8) Conexão com pares; 9) Influência pessoal; 10) Dureza; 11) Marcas da 

angústia; 12) Vingança e 13) Autonomia. 

Klonsky (2007, p. 226), deixa evidente que o Comportamento Autolesivo possui 

uma função de regulação de afetos indicando que “(a) o efeito negativo agudo precede 

a auto-lesão, (b) a diminuição do efeito negativo e o alívio estão presentes após a 

auto-lesão, (c) a auto-lesão é mais frequentemente realizada com a intenção de aliviar 

o efeito negativo”. 

Tanto nas dimensões dicotômicas para a autolesão, proposto por Nock e 

Prinstein (2004), citado por Fonseca (et al, 2018, p. 248), quanto nas funções 

especificas para o comportamento arroladas por Klonsky (et al, 2011), citado por 

Aragão Neto (2018, p. 25), revelam que a autolesão desempenha o papel de 

funcionalidade social e psicológica de forma especifica e de acordo com cada 

resultado desejado pelo indivíduo.  
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Tomando como pressuposto as abordagens das funções como resposta do 

Comportamento Autolesivo, presume-se que a função decorra de uma causa anterior 

manifestada por um estímulo, interno ou externo, que a justifique e lhe de origem. 

Assim a presença de um estímulo aversivo provoca uma reação e evoca um 

comportamento que tenha a função de fuga, para acabar com o estímulo aversivo 

presente ou, de esquiva, para evitar ou atrasar a ocorrência do estímulo aversivo 

(MOREIRA e MEDEIROS, 2019, p. 68).  

Exercida uma de suas funções, o comportamento tende a ser reforçado 

aumentando a probabilidade de nova ocorrência, ou seja, havendo um estímulo 

reforçador positivo ou negativo, como o alívio da tensão, autocuidado, autopunição, 

regulação de afeto, ser aceito no grupo etc., há uma probabilidade que o indivíduo 

repita a auto agressão, e volte a se lesionar para conseguir novamente fugir ou se 

esquivar de uma determinada contingência. 

A continuidade da ação de se autolesionar, pode dar origem “uma cadeia 

comportamental (...), encadeamento de respostas ou cadeia de respostas, ou seja, 

uma sequência de comportamentos que produz uma determinada consequência final 

somente se diversos outros comportamentos forem emitidos (MOREIRA e 

MEDEIROS, 2019, p. 117), o que chamamos neste estudo de Comportamento 

Autolesivo, logo:  

 
Figura 1 – Esquema contínuo para estímulo/função no Comportamento Autolesivo 

 

Elaborado pela autora com base em Moreira e Medeiros (2019)  

 

O esquema da Figura 1 pretende, sem a pretensão de neste momento 

aprofundar em questões específicas da teoria comportamental, demonstrar que diante 

de um estímulo aversivo ou, ao menos, ameaça de estímulo aversivo, o indivíduo pode 
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adotar um comportamento de fuga ou esquiva como forma de regular as emoções e, 

cumprida a função reguladora, vai para um estado neutro ou próximo a ele, estando 

nesta condição o indivíduo fica sujeito a novos estímulos, tanto negativo como 

positivo. 

Observe-se que um conduta autolesiva pode ocorrer sem repetição, apenas 

como um fato isolado e não amis se repetir, contudo, quando ao exercer sua função 

reguladora e dar a sensação de neutralidade e, isto, por acaso, der azo a repetições 

de autolesão, neste caso estaremos diante do comportamento autolesivo 

desencadeado pela função. 

Aparentemente o comportamento se torna uma Estratégia de Regulação 

Afetiva do tipo luta ou fuga de um determinado problema ou condição aversiva e tem 

como função regular as emoções negativas desencadeadas, assim, cumprida a 

função e, a depender da situação, caso a condição aversiva volte a ameaçar o 

indivíduo, há uma probabilidade de que ele volte a se autolesionar, ou seja, caso a 

estratégia funcione aumenta a probabilidade de o comportamento voltar a ocorrer.  

Por outro viés, podemos pensar no Comportamento Autolesivo sobre a 

perspectiva da psicanálise e, neste caso o comportamento seria um mecanismo de 

defesa. Ana Freud (2006), ao sistematizar a teoria dos mecanismos de defesa 

iniciados por seu pai, Sigmund Freud, fala que o mecanismo de defesa de um paciente 

“contra os seus afetos e a forma de resistência adotada pelo seu ego (...) e a maneira 

como, quando entregue a si próprio, domina as exigências das suas pulsões e rechaça 

os afetos indesejáveis habilitam-nos a deduzir a priori a natureza da sua formação de 

sintomas”.  

Por esse viés, pode-se verificar a função da autolesão também como um 

mecanismo de defesa onde a pulsão para a obtenção da gratificação, “apesar da 

oposição pelo superego ou pelo mundo exterior” (Freud, 2006, p. 31), teria como 

resultado, em primeiro lugar, o prazer e em segundo lugar, a dor, “quer em 

consequência do sentimento de culpa emanando do inconsciente, quer pela punição 

infligida pelo mundo exterior” (Freud, 2006, p. 31).  

De acordo com Rappaport (1981, p. 30), os mecanismos de defesa são funções 

do Ego, logo, inconscientes, e são exercidos pelos diversos tipos de processos 
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psíquicos “cuja finalidade consiste em afastar um evento gerador de angústia da 

percepção consciente”.  

Da mesma forma como a reação do organismo frente a um estímulo aversivo. 

Para Rappaport (1981, p. 30), o Ego é “sede da angústia” e, sendo assim, “ele é 

mobilizado diante de um sinal de perigo e desencadeia uma série de mecanismos 

repressores que impedirão a vivência de fatos dolorosos, os quais o organismo não 

está pronto para suportar”.  

Os mecanismos de defesa que poderiam se aplicar a função exercida pela 

autolesão seriam, em tese a repressão, negação ou projeção, conforme Rappaport 

(1981, p. 30 e 31), sendo a “repressão”, o que impede que pensamentos dolorosos ou 

perigosos cheguem à consciência; a “negação” ou “negação da realidade”, que 

segundo Rappaport acontece quando diante de algum acontecimento que possa ferir 

emocionalmente ou pareça uma exposição ao perigo, o indivíduo é compelido a negar 

a sua existência ou; a “projeção”, que acontece quando ao se sentir mal por um evento 

doloroso, projeta-se o sentimento para o exterior para assumir outras características. 

Para Câmara e Carnavez, a autolesão: 

Em primeiro lugar, ela é realizada com a finalidade de aliviar sentimentos, 
emoções ou pensamentos de cunho negativo, como ansiedade, tensão, 
tristeza, raiva, tédio, autocrítica, culpa. No que se refere a esta última, o 
ferimento adquire a função de punição e, assim, de expiar, ainda que 
provisoriamente, o sentimento de culpa. Uma segunda função é, 
opostamente, a de induzir uma sensação de prazer, uma espécie de “barato”, 
tal como se consegue atingir com o uso de certas substâncias. Por fim, a 
autolesão pode servir à tentativa de resolver ou suprimir uma dificuldade que 
o sujeito sente na sua relação com o(s) outro(s): tanto no sentido de evitar e 
se retrair de certas demandas sociais, quanto no de ser uma tentativa de 
angariar 

 

O Comportamento Autolesivo então, seria, um mecanismo de defesa que 

reprime, nega ou projeta um estímulo aversivo, com a função de regular a emoção 

desencadeada pela reação e promover a partir do reforço intrapessoal e do reforço 

social, sendo assim, uma forma de função exercida pela autolesão. 
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2.2  Comportamento Autolesivo sem ideação suicida  

 

 O ato de voluntariamente provocar lesões no próprio corpo, característico do 

Comportamento Autolesivo, difere das autolesões presentes no Transtorno do 

Comportamento Suicida, ou ideação suicida, que seriam os “pensamentos sobre 

autoagressão, com a consideração ou o planejamento de possíveis técnicas para 

causar a própria morte” (DSM - 5, 2014, p. 869). Quando a autolesão é direcionada a 

marcar o próprio corpo com a intensão de provocar feridas para, entre outras funções, 

produzir estado de alívio, o diagnóstico sugerido é o de Comportamento Autolesivo e 

não Transtorno do Comportamento Suicida. 

Verifica-se uma clara distinção entre os dois comportamentos visto que, a 

lesão, -provocada pelo suicidário tem por objetivo tirar a própria vida, a expectativa 

deste sujeito é de que a lesão provocada o leve a óbito, ou seja, a lesão é o meio para 

se alcançar o fim desejado, qual seja, resultado morte, esta sim, a intenção de quem 

deseja tirar a própria vida, conforme diagnóstico previsto no DSM - 5 (2014, p. 801): 

Transtorno do Comportamento Suicida - Critérios Propostos: A. Nos últimos 
24 meses, o indivíduo fez uma tentativa de suicídio. Nota: Uma tentativa de 
suicídio é uma sequência autoiniciada de comportamentos por um indivíduo 
que, no momento do início, tinha a expectativa de que o conjunto de ações 
levaria à sua própria morte. (O “momento do início” é o momento em que 
ocorreu um comportamento que envolveu a aplicação do método.) B. O ato 
não preenche os critérios para autolesão não suicida – isto é, não envolve 
autolesão direcionada à superfície do corpo realizada para produzir alívio de 
um estado cognitivo/sentimento negativo ou para alcançar um estado de 
humor positivo. 

 

Na autolesão não há intenção de suicídio (GABRIEL, 2020, p. 2), mas somente 

a intenção de provocar machucados no corpo. Acredita-se que “o comportamento está 

relacionado a mecanismos de enfrentamento de emoções, muitas vezes, é utilizado 

para diminuição de tensão ou alívio do sofrimento e, geralmente, está conexo com 

relacionamentos interpessoais negativos” (GABRIEL, 2020, p. 2).  

Logo, o que se espera é que a sensação experimentada no ato seja suficiente 

para aplacar a dor emocional, servindo como “neutralização parcial dos instintos 

destrutivos” (...) e em alguns casos “pode até servir para evitar um mal maior” 

(KOVÁCS, 2008, p. 177), qual seja, o próprio suicídio. Para Aratanguy (et al, 2018, p. 

21), a diferença consiste em que:  
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Automutilação e tentativas de suicídio são comportamentos frequentemente 
associados, embora distintos. Na tentativa de suicídio, o objetivo é a morte 
(busca de um fim), enquanto na automutilação o desejo é se sentir melhor 
(busca de mudança). Além disso, na automutilação o resultado é imediato e 
pode ser repetido várias vezes até que a sensação desejada seja atingida 
(geralmente sensação de alívio). 

Quando a automutilação se mantém por um período prolongado, ela está 
associada ao aumento no risco de pensamentos e tentativas posteriores de 
suicídios. É necessário lembrar também que, nos casos mais graves de 
automutilação com episódios mais frequentes e intensos, pode ocorres morte 
acidental, se o paciente se ferir mais gravemente do que o planejado. 

 

A lesão causada no comportamento suicidário e na sua tentativa diferem 

quanto a finalidade (intenção) do Comportamento Autolesivo, no entanto, ambos 

caracterizam violência autoinfligida, são prejudiciais para o desenvolvimento e para a 

vida social e compartilham o fato de que os sujeitos afetados, em geral, experimentam 

emoções como tristeza, mágoa, depressão, dor emocional, sentimentos negativos 

como tensão, tristeza, decepção, frustração, raiva, ansiedade, autocensura, angústia, 

raiva, ansiedade, desejo de chamar atenção de alguma pessoa significativa, 

necessidade de autopunição (DUARTE, GOUVEIA-PEREIRA; SAMPAIO, 2019, p. 

888). 

Muito embora, não esteja presente o desejo de morte, há que se considerar 

que a lesão autoprovocada pode provocar ferimentos graves e até mesmo levar a 

morte, mesmo que não tenha sido esta a intensão, como já explicado no capítulo 1. 

Nesta pesquisa, nos deteremos, especificamente, ao que denominamos de  

Comportamento Autolesivo, ou seja, autolesão sem ideação suicida, quando a 

intenção do sujeito é tão somente a de se lesionar.  

 

2.3 Fatores de risco e Fatores de proteção  

 

Alguns fatores na vida do indivíduo podem servir de estímulo para a ocorrência 

do Comportamento Autolesivo, estes estímulos são denominados fatores de risco e 

consiste em acontecimentos diversos que podem agir no organismo de forma a deixar 

a pessoa suscetível a alguma doença.  

Os fatores de risco se dividem em predisponentes ou precipitantes, definindo 

como “fatores predisponentes, ou seja, aqueles remotos, distais, que criam o terreno 
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no qual eclodem os comportamentos suicidas, e os fatores precipitantes, que os 

desencadeiam, os quais são chamados também de estressores” (BERTOLOTE, 

MELLO-SANTOS e BOTEGA, 2010, p. S88). Os fatores de risco, tanto predisponentes 

quanto precipitantes, precedem o adoecimento, criando condições que favorecem a 

sua ocorrência.  

O DSM - 5 não é muito específico na conceituação dos termos, restringindo-se 

a exemplificar fatores predisponentes e fatores precipitantes, elencando questões 

como “dificuldades interpessoais ou sentimentos ou pensamentos negativos, tais 

como depressão, ansiedade, tensão, raiva, angústia generalizada ou autocrítica” 

(DSM - 5, 803), como ocorrências que precedem o ato.  

Os fatores de risco predisponentes são aqueles que precedem o ato e são 

eventos internos presentes no indivíduo, servindo apenas de condição que favorece 

a ocorrência do comportamento, enquanto que os fatores de risco precipitantes são 

aqueles que, da mesma forma, precedem o ato, porém são eventos externos ao 

indivíduo, servindo como gatilho para a ocorrência do resultado. 

Nunes (2012, p. 29), relaciona os acontecimentos de “ser adolescente, do sexo 

feminino e ter história de abuso sexual, físico ou emocional e também 

comportamentos emocionais como o mau humor, baixa autoestima, pobre controle de 

impulsos, tristeza, raiva, ansiedade”, além ansiedade e dificuldade de pensamentos 

positivos e problemas na infância, como fatores de risco para o Comportamento 

Autolesivo.  

Os fatores de risco para a autolesão estão relacionados a experiências 

traumáticas que geralmente precedem e parecem contribuir para o desenvolvimento 

da autolesão (GIUSTI, 2013, p. 14). Os eventos traumáticos geralmente estão 

relacionados a fatos vivenciados pelo indivíduo no período da infância, porém, podem 

surgir em qualquer fase da vida a partir de experiências inesperadas e dolorosas como 

combates ou sequestros. São fatores de risco para o comportamento segundo Giusti 

(2013, p. 14): 
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TABELA 4 - Fatores de risco 

Características Pessoais Falta de mecanismos de adaptação Pessimismo 
Insegurança  
Distorção da imagem corporal  
Baixa autoestima  
Instabilidade emocional  
Impulsividade 
Autodepreciação 
 

Transtornos psiquiátricos Transtorno de Personalidade Borderline 
Ansiedade  
Depressão  
Transtornos alimentares  
Transtornos de uso de substâncias 
Outros transtornos de personalidade 
 

Problemas relacionados à infância Negligência  
Abusos (sexual, físico, emocional)  
Dificuldade de apego  
Doença grave ou cirurgias na infância 
Estresse emocional precoce 
 

Social  "Bullying"  
Informações sobre automutilação pela mídia (TV, internet)  
Colegas que se automutilam Dificuldade de relacionamento 
 

Família Dependência de álcool  
Ausência de algum dos pais  
Separação precoce dos pais 
Desvalorização por parte da família 
Violência familiar 
Relação familiar disfuncional  
Depressão em algum dos pais 

Nota Fonte: Recuperado: GIUSTI, Jackeline Suzie. Autolesão: características clínicas e comparação 
com pacientes com transtorno obsessivo-compulsivo. Faculdade de Medicina da Universidade de São 
Paulo, Universidade de São Paulo, 2013, p. 14. 

 

No mesmo sentido, Gouveia-Pereira (2019) apresenta algumas condições que, 

se fazendo presentes na vida do adolescente, podem ser determinantes para o 

surgimento do Comportamento Autolesivo e se constituem em fatores de risco, 

propondo a seguinte classificação:   

Fatores individuais, característica presente no próprio indivíduo, como 
doenças mentais, depressão, impulsividade, consumo de álcool ou drogas, 
desesperança, baixa competência de resolução de problemas, ausência de 
projetos de vida. 

Fatores familiares e eventos da vida, que são problemas vivenciados pelo 
indivíduo em sua vida cotidiana, tais como abusos fiscos, sexuais ou 
emocionais, vítima de bullying, disfuncionalidade familiar (conflitos ou 
violência na família), divórcio dos pais, morte parental, história familiar de 
suicídio, autolesão ou doença mental, isolamento social, dificuldades de 
relacionamento interpessoal, ruptura amorosa e;  

Fatores sociais e educacionais, como reduzido suporte social, pobreza, 
baixo nível educacional, sexo precoce ou com risco. 
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Na Confederacion de Adolescencia y Juventude de Iberoamérica, Italya y el 

Caribe (CODAJIC, 2020, p. 5) foi adotado a mesma classificação didática de Giusti 

(2013, p.14) para os fatores de risco às práticas autolesivas não suicidas em 

adolescentes de acordo com as características dos acontecimentos, que podem 

ocorrer de forma conjunta e superponível, ficando assim distribuídos:  

Pessoais - Falta de mecanismos de adaptação; - Pessimismo; - Insegurança; 
- Distorção da imagem corporal; - Baixa autoestima; - Instabilidade emocional; 
- Impulsividade; - Autodepreciação. 

Transtornos Psiquiátricos - Transtorno de personalidade limítrofe; - 
Transtornos alimentares; - Ansiedade; - Depressão; - Transtorno de uso de 
substâncias e outros transtornos. 

Problemas relacionados à Infância - Negligência; - Abusos e maus tratos: 
sexual, físico, emocional; - Dificuldade de apego; - Doença grave ou cirurgias 
na infância; - Estresse emocional precoce. - Mais riscos e episódios de 
acidentes 

Social - Bullying e ciberbullying; - Colegas e conhecidos que se auto agridem; 
- Informações sobre autolesão pela mídia no mundo digital; - Dificuldade de 
relacionamento; - Isolamento. 

Família - Separação conflituosa dos pais ou abandono afetivo do pai e/ou da 
mãe; - Desvalorização, rejeição por parte da família; - Violência familiar; - 
Dependência de álcool ou drogas; - Relação familiar disfuncional; - 
Depressão de um dos pais ou ambos 

 

Tanto na classificação dos fatores de risco proposta Giusti (2013) e CODAJIC 

(2020), Caracteríesticas pessoais, Transtornos psiquiátricos, Problemas relacionados 

à infância, Social e Família, quanto a classificação propota por Gouveia-Pereira 

(2019), Fatores individuais, Fatores individuais e eventos da vida e Fatores sociais e 

educacionais, percebe-se uma sistematização didática que atribui o surgimento do 

Comportamento Autolesivo a fatores ligados ao desenvolvimento biológico, 

psicológico e social. 

Assim, alguns acontecimentos no percurso da vida do adolescente podem 

representar risco iminente e consistirem em fatores que podem servir de precipitantes 

a autolesão, fazendo surgir o comportamento, à exemplo desses acontecimentos 

estão os conflitos familiares como discussão constante com pais, dificuldade 

acadêmica ou disciplinar, vítima de bullying, suicídio de amigos ou familiar, ruptura 

amorosa, suicídio de alguém famoso, perda de interesse significativa por algo que 

antes tinha apreço, acesso a métodos letais, comportamento impulsivo, antissocial e 

agressivo (DUARTE, GOUVEIA-PEREIRA; SAMPAIO, 2019, p. 888). 
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Em geral parece que no início do Comportamento Autolesivo é usual a prática 

de um único método, contudo, a habitualidade pode fazer com que haja uma 

propensão para a simultânea de outros métodos, bem como se tornar mais frequentes 

e mais severos e, com isso, segundo Gouveia-Pereira (2019), pode se tornar mais 

difícil o tratamento da autlesão e aumentar o risco para a ideação suicida.  

Considera-se que em um ambiente familiar disfuncional8, onde presente maus 

tratos, rejeição, intolerância, dificuldade de aprendizado, violência física ou 

psicológica, o Comportamento Autolesivo pode ser assimilado ou visto como única 

alternativa possível para a solução do conflito, ao menos do conflito interno de 

emoções, para Almeida, Crispim, Silva e Peixoto (2018, p. 148):  

A Autolesão é então uma forma disfuncional de enfrentar situações-problema, 
praticada por indivíduos que possuem poucas estratégias de enfrentamento, 
dificuldade para regular o afeto e limitada habilidade de resolução de 
problemas, prevalecendo principalmente entre adolescentes; podendo tornar-
se um comportamento grave e incapacitante caso venha a persistir na vida 
adulta. 

 

 

A presença ou falta dos fatores de risco servem de termômetro para a 

ocorrência ou não do Comportamento Autolesivo, contudo, necessário esclarecer que, 

eles não são determinantes, mas constituem-se importantes sinalizadores de que o 

adolescente pode estar em condição vulnerável ou em situação de risco.  

Os indícios servem como sinais de alerta podendo ser percebidos, por exemplo, 

pelo aumento repentino do consumo de substâncias de risco (ácool ou droga), 

mudança repentina de comportamento, desinterese por atividade que era gratifiante, 

isolamento social ou afastamento das pessoas com quem convivia habitualmente, 

mudança de hábitos (comer, dormir), diminuição súbita de rendimento e interesse 

escolar, desfazer-se de objetos de valor sentimental, tentativa de suicídio prévia.  

                                                

 

8 “Mudanças resultantes do ciclo da vida familiar ou outros eventos inesperados (por exemplo, divórcio, morte de 

um membro da família) são considerados momentos de crise. Como situações de instabilidade e desequilíbrio, 

momentos de crise trazem à luz a organização, regras, papéis e fronteiras da família. Dessa forma, esses momentos 

de transição e mudança aumentam a probabilidade de disfunção familiar e a aparência de alguns sintomas, 

nomeadamente ideação suicida” (GOUVEIA-PEREIRA, 2014, p. 272). 
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A atenção aos sinais de alerta são fundamentais na prevenção da autolesão e 

outros transtornos, indicando que o adolescente precisa de atenção especial, 

acolhimento dos pais ou responsáveis ou de alguém que possa acompanhar e prover 

condições para prevenir o Comportamento Autolesivo ou outros comportamentos que 

decorrem desses fatores (DUARTE, GOUVEIA-PEREIRA; SAMPAIO, 2019, p. 888). 

Por outro lado, a ausência dos fatores de risco aliados a outros acontecimentos 

positivos, cria-se uma condição chamada de fatores de proteção, assim, alguns 

acontecimentos na vida do indivíduo que, se fazendo presentes durante o seu 

desenvolvimento, podem servir de fator de proteção, impedindo que a situação 

desencadeadora do comportamento venha a ocorrer. Assim, entende-se que um 

ambiente equilibrado e seguro, propicia o desenvolvimento de habilidades de 

regulação emocional.   

Os fatores de proteção são considerados reguladores do comportamento e, de 

acordo com Gouveia-Pereira (2019), estes estão assim divididos 1) fatores individuais, 

como,  boa saúde mental, não uso de substâncias, atitude positiva, boas 

competências de resolução de problemas, autocontrole do comportamento, existência 

de projeto de vida; 2) fatores familiares e eventos da vida, tais como, segurança física 

e emocional, equilíbrio familiar, estabilidade do núcleo familiar, ausência de suicídio 

ou doença mental, boa rede de amigos e 3) fatores sociais e educacionais, como, 

condições socioeconômicas favoráveis, boa rede social de suporte, elevado nível 

educacional, inacessibilidade a meios letais.  

A prevenção do Comportamento Autolesivo, deveras, passa pelos fatores de 

proteção, o que significa dizer que as boas condições dos fatores individuais, 

familiares, eventos da vida, sociodemográficos e educacionais que dão suporte a 

formação da identidade do adolescente, são fatores de proteção determinantes para 

uma adolescência saudável. 

Pesquisas relacionadas ao suicídio e a autolesão (ORTIZ E SILVA, 2018; 

RAUPP; MARIN e MOSMAN, 2018; SILVA e SIQUEIRA, 2018; LIRA et al, 2019; 

BERNARDES, 2015), concluem que tanto o suicídio quanto a autolesão possuem em 

comum fatores de risco predisponentes e precipitantes. A autolesão, mesmo sem a 

ideação suicida, deve ser um alerta, pois se o Comportamento Autolesivo persistir 

aumenta a probabilidade de se tornar um fator de risco para o suicídio.  
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2.4 Desenvolvimento biopsicossocial do adolescente e Comportamento 

Autolesivo 

 

O conceito da adolescência é definido por fatores sociais, culturais ou políticos 

e seus limites cronológicos foram definidos pela Organização Mundial da Saúde 

(OMS) e pela Organização das Nações Unidas (ONU), o período que compreende 

dos 10 anos aos 19 anos, sendo de 10 a 14 a adolescência inicial, de 15 a 17 a 

adolescência média e de 17 a 19 anos a adolescência final. Já o Ministério da Saúde 

(Brasil, 2018) unifica o conceito de juventude e adolescência, estabelecendo que o 

limite da faixa etária do “adolescente” compreende as idades de 10 a 24 anos.  

A adolescência tem como tarefa central “a busca da identidade – pessoal, 

sexual e ocupacional... à medida que os adolescentes amadurecem fisicamente, 

passam a lidar com necessidades e emoções conflitantes” (Papalia & Feldman, 2012, 

p. 39) enquanto se preparam para a vida adulta.  

Portanto, o estudo da adolescência não pode ser uma abstração parcial, mas 

deve ser vista por um conjunto de ocorrências e características normais e próprias 

desta fase do desenvolvimento como podemos ver na sistematização de Aberastury 

e Kinobel (1981, p. 29): 

1) busca de si mesmo e da identidade;  
2) tendência grupal;  
3) necessidade de intelectualizar e fantasiar;  
4) crises religiosas, que podem ir desde o ateísmo mais intransigente até o 
misticismo mais fervoroso;  
5) deslocalização temporal, onde o pensamento adquire as características de 
pensamento primário;  
6) evolução sexual manifesta, que vai do autoerotismo até a 
heterossexualidade genital adulta;  
7) atitude social reivindicatória com tendências anti ou associais de diversa 
intensidade;  
8) contradições sucessivas em todas as manifestações da conduta, dominada 
pela ação, que institui a forma de expressão conceitual mais típica deste 
período da vida;  
9) uma separação progressiva dos pais; e  
10) constantes flutuações do humor e do estado de ânimo. 

 

A maturação do cérebro e a fixação de suas funções, aliado aos demais fatores 

do desenvolvimento, podem explicar e justificar as transformações do comportamento 

na adolescência e o impulsivo desejo pela liberdade graças ao amadurecimento tardio 

do córtex pré-frontal que acontece por volta dos 20 anos, área do cérebro responsável 
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por controlar e equilibrar o sistema límbico que, por sua vez, é responsável pelas 

sensações de emoção e prazer (Marques, 2020, p. 171) 

O lobo pré-frontal é “a parte mais anterior dos lobos frontais, localizada atrás 

da testa e responsável, entre muitas outras tarefas, por modular o comportamento 

social, a tomada de decisões e a expressão da personalidade” (Jensen, 2016, p 253), 

e todo esse aparato ainda em estruturação, atua na amídala, “localizada na região 

anterior do lobo temporal”, onde são processadas as emoções (Jensen, 2016, p 252),  

e no sistema límbico que é a parte do cérebro localizada de ambos os lados do tálamo 

e logo abaixo do encéfalo, está por sua vez “inclui as estruturas envolvidas na emoção, 

na motivação e na memória” (Jensen, 2016, p 254). 

Esse processo é o que Papalia (2012, p. 393), chama de “desenvolvimento 

ainda imaturo do cérebro” que permite que os sentimentos “se sobreponham à razão 

e pode impedir que alguns adolescentes deem ouvidos a advertências que parecem 

lógicas e convincentes aos adultos”, Papalia (2012, p. 393), assim se explica:   

A propensão para comportamento de risco parece resultar da interação de 
duas redes cerebrais: (1) uma rede socioemocional que é sensível a 
estímulos sociais e emocionais, tal como a influência dos pares, e (2) uma 
rede de controle cognitivo que regula as respostas a estímulos. A rede 
socioemocional torna-se mais ativa na puberdade, enquanto a rede de 
controle cognitivo amadurece mais gradualmente até o início da idade adulta. 
Esses achados podem explicar a tendência dos adolescentes a explosões 
emocionais e a comportamento de risco e por que o comportamento de risco 
frequentemente ocorre em grupos. Os sistemas corticais frontais ainda não 
desenvolvidos associados à motivação, impulsividade e adição podem 
explicar por que os adolescentes buscam excitações e novidades e por que 
muitos deles têm dificuldade para se concentrar em metas de longo prazo.  

 

No entanto, o Comportamento Autolesivo na adolescência pode ser 

considerado pela perspectiva do desenvolvimento biopsicossocial, pois nesta fase o 

adolescente passa por transformações físicas, psicológicas e biológicas, momento de 

maturação, puberdade, transformações hormonais e seus reflexos no corpo etc., 

transformações que “permanecem ao longo da vida mas são mais irregulares e 

intensas, e menos conhecidas e controláveis, na puberdade” (BERGER, 2012, p. 245), 

e geralmente causa o estranhamento do outro e de si mesmo. Segundo Berger (2012, 

p. 245-246). 

A biologia da puberdade começa com um sinal hormonal proveniente de uma 
área na base do cérebro chamada hipotálamo. Esse sinal estimula a glândula 
pituitária (hipófise) (localizada perto do hipotálamo) a produzir hormônios que 
então estimulam as glândulas supra-renais (duas pequenas glândulas 
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próximas aos rins em ambos os lados do tronco) e as gônadas, ou glândula 
sexuais (os ovários e os testículos). Um hormônio em particular, o GnRH 
(hormônio liberador da gonadotrofina), faz com que as gônadas aumentam 
drasticamente a produção dos hormônios sexuais, principalmente o 
estrogênio nas moças e a testosterona nos rapazes. Esse aumento, por sua 
vez, retorna sobre o hipotálamo e a hipófise, fazendo com que produzam mais 
GH (hormônio do crescimento) e mais GnRH, que fazem com que as 
glândulas supra-renais e as gônadas produzam ainda mais hormônios 
sexuais. Embora a testosterona seja considerada o hormônio masculino, e o 
estrogênio, o hormônio feminino, meninos e meninas têm níveis de hormônios 
aumentados na puberdade. Entretanto, a taxa de aumento depende do sexo: 
a produção de testosterona dispara nos meninos, chegando a 18 vezes o 
nível da infância, mas aumenta muito menos nas meninas. A produção de 
estrogênio aumenta até 8 vezes nas meninas, mas nem se aproxima disso 
nos meninos.  

 

Nesta fase são vivenciadas grandes descobertas e novas experiências, tanto 

negativas quanto positivas, eventos aceitáveis e esperados socialmente, podendo se 

apresentar na forma de comportamentos indesejados em razão de experiências 

negativas propulsoras de depressão, ansiedade, estresse, sexo, causando impacto 

no seu desenvolvimento. Considera-se então que as experiências positivas promovem 

pensamentos e emoções positivas, enquanto que as experiências negativas, tais 

como divórcio litigioso dos pais, perdas significativas, etc., se muito frequentes, 

causam um impacto negativo promovendo emoções e pensamentos negativos, 

(GOUVEIA-PEREIRA; ABREU; MARTINS, 2014, p. 172). 

Eventualmente, adolescentes que passam por experiências negativas podem 

começar a ter uma visão negativa sobre si próprio, sobre o mundo e o futuro, passando 

a pensar que a situação que se encontra nunca irá mudar, ou que não há saída 

possível para se livrar de uma situação insuportável, logo, o Comportamento 

Autolesivo pode aparecer com a  função de “substituição do sofrimento”, “marcação 

da angústia”, ambos baseados na expressão negativa das emoções (DUARTE, 

GOUVEIA-PEREIRA; SAMPAIO, 2019, p. 888), neste sentido, Almeida, Crispim, Silva 

e Peixoto (2018, p. 4) argumentam:  

A Autolesão geralmente é precedida por um aumento de tensão, raiva de si, 
ansiedade, depressão, disforia e sensação de perda de controle; com fatores 
precipitantes que podem ter várias origens, como por exemplo: sensações de 
rejeição ou abandono (real ou imaginário) culpa e vazio, sentimento de 
inutilidade e sensação de irrealidade; onde os motivos para se automutilar se 
sobrepõem no mesmo indivíduo.  
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Via de regra, adolescentes não apresentam dificuldade em identificar e lidar 

com suas emoções, visto que “é um indivíduo que constrói sistemas e teorias”, 

construindo suas ideias a partir de um pensamento “hipotético-dedutivo” (Piaget, 

1967, p. 58), sendo capazes de elaborar conceitos abstratos e raciocinar sobre estes 

conceitos, entretanto, o processamento das emoções na adolescência é diferente dos 

adultos (Papalia & e Feldman, 2012, p. 393) e alguns podem apresentar dificuldade 

de manejar e expressar as emoções de forma adaptativa pela falta de resiliência, 

dificuldade de se amoldar às mudanças e reação positiva revés diante dos problemas. 

(Duarte, Gouveia-Pereira; Sampaio, 2019, p. 885). 
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3 A CONSTRUÇÃO DA PESQUISA 

 

O Comportamento Autolesivo na adolescência é um problema grave, que causa 

muito sofrimento e prejuízos no desenvolvimento biopsicossocial, sendo necessário 

conhecer os fatores de risco que ocasionam o aparecimento do Comportamento 

Autolesivo, desencadeando práticas violentas contra o próprio corpo. 

Embora o estudo seja voltado para o Comportamento Autolesivo na 

adolescência, a pandemia provocada pelo COVID-19 inviabilizou 1) a coleta de dados 

presenciais, 2) a coleta de assinatura dos pais no Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido e, consequentemente, 3) a submissão de um questionário on-line aos 

adolescentes em razão da menoridade.  

Como forma de contornar esta questão a pesquisa foi desenvolvida em um 

formulário on-line, utilizando como ferramenta o pacote de aplicativos Google Forms, 

serviço prestado pelo Google para facilitar a criação, veiculação e análise de 

formulários e questionários para pesquisas e enquetes para coleta de opiniões 

divulgado por meio de Redes Sociais Digitais – RSD e submetida a participantes 

maiores de 18 anos, para que respondessem como percebem o comportamento em 

adolescentes ou como passaram pelo problema quando adolescentes.  

 

3.1 Objetivo Geral 

 

Tomando por premissa o entendimento de que adolescentes que passam por 

problemas em suas relações sociais são mais suscetíveis de se autolesionarem, este 

estudo teve por objetivo compreender as funções da autolesão no comportamento 

autolesivo na adolescência, como relembrado, percebidas e supostas a partir de 

lembranças de participantes adultos que se autolesionaram na adolescência ou que 

conheceram adolescentes com o comportamento.  
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3.2 Objetivos Específicos 

 

1. Conhecer a percepção dos participantes que nunca se autolesionaram sobre o 

Comportamento Autolesivo; 

2. Conhecer a percepção dos participantes que conhecem ou conheceram 

adolescentes que se autolesionam pensam sobre o Comportamento Autolesivo; 

3. Conhecer o que os participantes que se autolesionaram descrevem o 

comportamento Autolesivo; 

4. Analisar o que os participantes declararam sentir ao se autolesionam na 

adolescência; 

5. Descrever os principais tipos de métodos utilizados na autolesão, no que se refere 

à amostra investigada;  

6. Verificar se houve a prevalência de um método ou se ocorre diversidade de 

métodos para a prática do ato autolesivo, junto a amostra investigada; 

7. Estimar com que idade, em média, se iniciou o Comportamento Autolesivo e até 

que idade o comportamento persiste; 

8. Identificar a ocorrência ou não de prejuízos nas relações do participante na 

família, na escola, no trabalho e na vida social, decorrentes do comportamento. 

 

3.3 Metodologia 

 

A pesquisa foi realizada de forma exploratória e descritiva, de cunho 

exploratório, por amostragem não probabilística, realizada a partir de uma abordagem 

qualitativa. A amostra foi selecionada por conveniência e acessibilidade a partir da 

coleta de opiniões gerais das características do Comportamento Autolesivo  

 

3.3.1 Participantes   

Participaram da amostra pessoas maiores de 18 anos que apresentaram ou 

não o Comportamento Autolesivo e que tivessem acesso a Redes Sociais Digitais. O 

critério de exclusão foi o de ser menor de 18 anos. 
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3.3.2 Instrumento 

Tendo em vista que por ocasião da pesquisa o país estava adotando medidas 

de prevenção para o combate a pandemia decorrente do COVID-19, entre elas o 

isolamento social, a aplicação do instrumento para a coleta de dados foi realizada de 

forma on-line, utilizando o pacote de aplicativos Google Forms, serviço prestado pelo 

Google para facilitar a criação, veiculação e análise de formulários e questionários 

para pesquisas e enquetes para coleta de opiniões sobre o Comportamento 

Autolesivo por meio de Redes Sociais Digitais – RSD (WhatsApp, E-mail, Instagram, 

Facebook).  

O instrumento utilizado na pesquisa foi o Questionário de Declarações do 

Comportamento Autolesivo / QDCA – Apêndice A, inspirado e desenvolvido a partir 

do “Self-Injury Questionnaire / SIQ”, instrumento formulado por Ann Alexander Laurel 

(2006), composto por 30 itens, utilizado para medir as intensões de autolesão a partir 

de auto relato e, pelo Inventory of Statements About Self-injury” / ISAS, instrumento 

formulado por E. David Klonsky e Catherine R. Glenn (2009), utilizado para avaliar 13 

funções da autolesão a partir da análise da frequência de 12  comportamentos. 

O Questionário de Declarações do Comportamento Autolesivo – QDCA, possui 

7 (sete) seções, sendo que a Seção 1 consiste na apresentação da pesquisa e do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido com informações sobre a pesquisa, 

entre elas o direito de poder parar sua participação a qualquer momento, a garantia 

do anonimato e a garantia de ser ressarcido em caso de qualquer dano direto 

provocado exclusivamente pela pesquisa. Também nesta seção também foi coletado 

os dados dos participantes: sexo; idade; cor ou raça/etnia; grau de escolaridade e 

estado onde reside.  

Na Seção 2, após o esclarecimento do conceito de Comportamento Autolesivo 

para a pesquisa, o participante é solicitado a marcar a situação que corresponde a 

sua vivência em relação a autolesão. Os questionários estão dispostos nas Seções 3 

a 6 e, na Seção 7, o participante pode informar se deseja ou não receber os resultados 

do estudo em seu e-mail e ao final, o agradecimento pela participação. 

O QDCA contém questões fechadas e apresenta opções de respostas em 

botão de seleção de múltipla escolha, indicando que o respondente poderia selecionar 

apenas uma opção e, questões abertas, em caixa de seleção, indicando neste caso 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Klonsky%20ED%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29269992
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Glenn%20CR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29269992
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que o respondente poderia selecionar, dentre os itens apresentados, quantas 

desejasse e julgasse serem mais relevantes em relação ao questionamento proposto.  

De acordo com a situação informada na Seção 2 o participante foi redirecionado 

para a seção que contém o questionário correspondente à situação informada, ficando 

assim dispostos: i) Seção 3 - Nunca me autolesionei, mas conheço pessoa(s) que já 

se autolesionaram; ii) Seção 4 - Nunca me autolesionei nem conheço pessoas que 

tenham se autolesionado e; iii) Seção 5 e 6 - Já me autolesionei. As perguntas 

propostas em cada seção foram elaboradas de acordo com os objetivos geral e 

específicos conforme Tabela 5: 

 

TABELA 5 - Distribuição dos objetivos geral e específicos em relação as seção e itens do 

QDCA. 

OBJETIVOS GERAL E ESPECÍFICOS SEÇÃO ITENS 

Conhecer o que os participantes que nunca se 
autolesionaram, mas conhecem alguma(s) pessoa(s) que já 
tenha feito, acreditam ser a principal causa para o 
Comportamento Autolesivo; 

Seção 2 

 

9, 10, 11, 12 e 13 

Conhecer o que os participantes que nunca se 
autolesionaram, nem conhecem pessoas que se 
autolesionaram, acreditam ser a principal causa para o 
Comportamento Autolesivo; 

Seção 3 

 

14 e 15 

Conhecer o que os participantes que se autolesionaram 
descrevem como sendo a(s) principal(is) causa(s) para 
terem se autolesionado; 

Seção 2, 4 e 5 

 

9 e 16 a 29 

Analisar o que os adolescentes que se autolesionam sentem 
antes, durante e depois da autolesão, no que se refere à 
amostra investigada; 

Seção 2, 4 e 5 

 

9, 18, 20, 23 

Descrever os principais tipos de métodos utilizados na 
autolesão, no que se refere à amostra investigada;  

Seção 4 

 

16 

Verificar se houve a prevalência de um método ou se ocorre 
diversidade de métodos para a prática do ato autolesivo, 
junto a amostra investigada; 

Seção 2 

 

16 

Estimar com que idade, em média, se iniciou o 
Comportamento Autolesivo e até que idade o 
comportamento persiste; 

Seção 3, 4 e 5 

 

13 e 17 

Identificar possíveis prejuízos nas relações do participante 
na família, na escola, no trabalho e na vida social, 
decorrentes do comportamento. 

Seção 5 

 

27 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora com base nos objetivos de pesquisa, 2020. 
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3.3.3 Procedimento  

O questionário on line veiculado por um link nas RSD, foi compartilhado pelo 

método de “amostragem em Bola de Neve”, método que permite a sua divulgação 

pelos próprios participantes, assim, o indivíduo que recebeu o formulário pelo Google 

Forms em sua rede social, pode encaminhar o link entre seus contatos de rede e assim 

por diante.  

A veiculação dos instrumentos via Redes Sociais Digital – RSD não possibilita 

a definição do universo da população a ser pesquisada, tendo em vista que cada 

pessoa que recebe o instrumento indica ou convida outras, dentre seus contatos, a 

participarem da pesquisa resultando numa amostra pluralizada, que consiste na 

técnica de “amostragem bola de neve”  

A “amostragem bola de neve”, também chamada de “cadeia de informantes” 

consiste na divulgação da pesquisa pelos próprios participantes “onde os participantes 

iniciais de um estudo indicam novos participantes que por sua vez indicam novos 

participantes e assim sucessivamente” (BALDIN; MUNHOZ. 2011, p. 49 e 50 apud 

GOODMAN, 1961).  

O QDCA foi divulgado nas Redes Sociais Digitais, ficando disponível para 

participações do dia 28 de agosto de 2020 a 23 de setembro de 2020. O acesso ao 

formulário foi dado pelo link gerado automaticamente pelo Google Forms e indicado 

no convite para a pesquisa. Ao acessar o link o participante era redirecionado a Seção 

1, para conhecimento e aceite à pesquisa no Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido – TCLE.  

Após marcar seu comportamento para a autolesão na pesquisa o participante 

foi direcionado para a seção do questionário de acordo com a declaração de sua 

situação em relação ao Comportamento Autolesivo, sendo apresentado questões 

específicas sobre autolesão - APÊNDICE A. 

Na seção destinada aos participantes que não se autolesionam mas conhecem 

pessoas que se autolesionaram na adolescência foram propostas as seguintes 

questões no QDCA: 
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1. Pensando no(s) casos que você conhece marque até 5 (cinco) opções, dentre as 
alternativas abaixo, que na sua opinião correspondam as principais motivações 
que levam ou levaram estas pessoas a se autolesionarem (10 opções).  

2. Pensando no(s) casos que você conhece marque até 5 (cinco) opções, dentre as 
alternativas abaixo, que na sua opinião correspondam as principais motivações 
que levam ou levaram estas pessoas a se autolesionarem (10 opções).  

3. Se nas questões anteriores você não encontrou uma declaração que justifique 
uma motivação para o Comportamento Autolesivo no(s) caso(s) que você 
conhece, poderia informar esse(s) motivo(s) no espaço abaixo?  

4. Como você tomou conhecimento do(s) caso(s) de autolesão? Obs.: se for mais 
de um caso marque as opções que correspondem a estes casos.  

5. Qual seu grau de proximidade com essas pessoas. Obs.: Se for mais de uma 
marque as opções que corresponde a cada uma delas. 

6. Qual idade aproximada dessa(s) pessoa(s) na época da autolesão? 

 

Para os participantes que declararam nunca terem se autolesionado, nem 

conhecem pessoas que se já o fizeram as questões propostas no QDCA foram: 

1. Mesmo que não conheça ninguém que tenha se autolesionado, marque até 5 
(cinco) fatores dentre as alternativas abaixo, que na sua opinião correspondam as 
principais motivações que poderiam levar um adolescente a se autolesiona (10 
opções). 

2. Mesmo que não conheça ninguém que tenha se autolesionado, marque até 5 
(cinco) fatores dentre as alternativas abaixo, que na sua opinião correspondam as 
principais motivações que poderiam levar um adolescente a se autolesiona (10 
opções). 

3. Se na questão anterior você não encontrou uma declaração que corresponda a 
sua opinião, poderia nos falar, no espaço abaixo, qual motivo que você acredita 
que poderia levar um adolescente a se autolesionar? 

 
Na sequência, aos participantes que declararam ter se autolesionado na 

adolescência, as questões propostas foram as seguintes:  

 

1. Dentre as alternativas abaixo marque até 5 (cinco) fatores que o motivaram a se 
autolesiona (10 opções). 

2. Dentre as alternativas abaixo marque até 5 (cinco) fatores que o motivaram a se 
autolesiona (10 opções). 

3. Quais os meios que você utilizou para se autolesionar durante a adolescência? 
4. Indique com que idade você iniciou o Comportamento Autolesivo 
5. Indique com que idade você parou com o Comportamento Autolesivo. Caso ainda 

se autolesione, indique a sua idade atual. 
6. Você sentia dor física durante a autolesão na adolescência? 
7. Quando se machucava, você costumava estar sozinho? 
8. Para nos ajudar a entender melhor o Comportamento Autolesivo, listamos 

algumas situações. Por favor, identifique as afirmações que são mais relevantes 
para você. Quando eu me lesiono eu estou...  



49 

 

 

9. Se na questão anterior você não encontrou uma declaração que justifique a 
motivação que te levou a se autolesionar, poderia informar esse(s) motivo(s) no 
espaço abaixo? 

10. No espaço abaixo, liste outras declarações que você acha que devem ser 
adicionados a lista acima, mesmo que eles não se apliquem necessariamente a 
você.  

11. Algumas dessas emoções positivas estavam presentes antes de se autolesionar? 
12. Algumas dessas emoções negativas estavam presentes antes de se 

autolesionar? 
13. O que o(a) levou a se autolesionar pela primeira vez? 
14. Quando se lesionava, geralmente você estava em casa; na escola, em algum 

lugar isolado; no banheiro da escola? 
15. Teve problemas de relacionamento por se autolesionar? 
16. Como conseguiu parar o comportamento?  
17. Se desejar nos contar mais algum detalhe da sua história com a experiência sobre 

o Comportamento Autolesivo, utilize este espaço. Gostaríamos muito de ouvir 
você. 
 

Respondidas todas as questões, foi solicitado ao participante que enviasse o 

formulário, clicando no link “enviar”. Automaticamente o Google Forms redirecionou 

as respostas para o arquivo da pesquisadora gerando relatórios como gráficos, 

planilhas e tabelas para cada situação proposta, sendo possível o manejo dos dados 

informados na pesquisa. 

 

3.3.4  Análise dos dados 

Na análise foi considerado variáveis a partir da idade, sexo, cor ou etnia/raça, 

grau de escolaridade e situação declarada para o Comportamento Autolesivo.  Foram 

utilizados dados estatísticos percentuais, média e, em alguns casos, desvio padrão 

para análise dos comportamentos indicados no Questionário de Declarações do 

Autolesão – QDCA.  

Na análise dos resultados foram utilizados gráficos e planilhas gerados 

automaticamente pelo Google Forms e gráficos elaborados no Excel e no Word 

visando melhor categorização, visualização e comparação dos dados para 

compreensão do Comportamento Autolesivo, considerando os métodos utilizados 

para a autolesão, idade de início do comportamento, frequência, sensações 

esperadas e sentidas e, em especial, a função que o comportamento tem para o 

indivíduo.  
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As histórias de vida foram transcritas e mensuradas por análise de conteúdo, 

identificando particularidades e padrões nas histórias individuais que permitam a 

categorização de comportamentos, fatores de risco e fatores de proteção para o 

Comportamento Autolesivo, sinalizando a idade de início e a idade que parou, se for 

o caso, como parou, os métodos, funções e motivações.  

As declarações dos participantes em relação as funções ou motivações que levaram 

a desenvolver o Comportamento Autolesivo foram sistematizadas no APÊNDICE B e 

Declarações dos participantes sobre como pararam (ou não) de se autolesionar foram 

sistematizadas no APENDICE C. 

 

3.3.5 Cuidados éticos  

Por se tratar de pesquisa com seres humanos todos os procedimentos deste 

estudo respeitaram as diretrizes das Resoluções n° 466/2012 e 510/2016 do Ministério 

de Saúde. Os resultados obtidos poderão ser divulgados por meio da participação em 

eventos científicos e pela publicação de artigos em periódicos especializados, com o 

intuito de contribuir para o avanço da formulação de conhecimentos sobre a temática 

pesquisada, e para o fomento de outras investigações. 

Considerando que a pesquisa foi de cunho exploratório envolvendo pessoas 

que foram submetidas a aplicação do Questionário de Declarações do 

Comportamento Autolesivo – QDCA, com vistas a análise, identificação, delimitação 

e esclarecimento do Comportamento Autolesivo e, observando o respeito pela 

dignidade humana e pela especial proteção devida aos participantes das pesquisas 

científicas envolvendo seres humanos, preceito básico norteador da referida 

resolução, a presente pesquisa foi submetida e aprovada pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa pela Universidade Vila Velha – CEP, CAAE: 36731120.2.0000.5064. Todos 

os participantes, maiores de 18 anos, apostaram assinatura eletrônica dando o aceite 

no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE. 
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4 RESULTADOS 

 

A amostra de participantes deste estudo foi constituída por um total de 508 

participantes (N = 508), todos de nacionalidade brasileira sendo, 377 (74,2%) do sexo 

feminino e 131 (25,8%) do sexo masculino, com idades compreendidas entre os 18 e 

75 anos, com média de idade de 32,92 anos, apresentando um desvio padrão de 

13,82. (M= 32,92, DP= 13,82), localizados em grupos de Redes Sociais Digitais. 

Os participantes declararam possuir grau de escolaridade completo no Ensino 

Médio, 225 participantes (44,29%); na Graduação, 125 participantes (24,61%); na 

Especialização 108 participantes (21,26%); no Mestrado, 37, participantes (7,28%); 

no Doutorado, 11 participantes (2,17%) e no Ensino Fundamental, 2 participantes 

(0,39%). 

 

Gráfico 1 – Distribuição dos participantes de acordo com o grau de escolaridade 

 

Fonte: Dados obtidos no Questionário de Declarações do Comportamento Autolesivo – QDCA (2020) 

 

O perfil da amostra foi classificado de acordo com critérios atitudinais de 

comportamento autodeclarados, estabelecendo-se três (03) universos representativos 

sob perspectivas da compreensão do Comportamento Autolesivo: i) participantes que 

nunca se autolesionaram mas conhecem pessoas que se autolesionaram na 
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adolescência (254 = 50%); ii) participantes que nunca se autolesionaram e não 

conhecem nenhuma pessoa que tenha se autolesionado (128 = 25,20%) e, iii) 

participantes que se autolesionaram na adolescência (126 = 24,80%). 

 

Gráfico 2 - Distribuição dos participantes de acordo com critérios atitudinais de 
comportamentos autodeclarados 

 

Fonte: Dados obtidos no Questionário de Declarações do Comportamento Autolesivo – QDCA (2020) 

 

O grupo de participantes foram recrutados, após aceite no Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, em “sítios” de relacionamento de domínio público 

denominados Redes Sociais Digitais - RSD, como WhatsApp, Instagram e em 

contatos de e-mail’s, distribuídos em 20 estados da federação.  

A grande concentração de participantes se deu no Distrito Federal, seguido do 

Estado do Espírito Santo, o que se justifica em razão de a pesquisadora estar 

residindo e cursando faculdade em uma universidade no DF, bem como ter morado 

por vários anos e estar cursando o Mestrado em Segurança Pública no ES, sendo 

estes os campos de relacionamentos mais próximos e de maior concentração. 
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A distribuição geográfica dos participantes foi ordenada no Gráfico 3, onde se 

verifica a representação dos 508 participantes por 20 Estados brasileiros. 

 

Gráfico 3 - Distribuição dos participantes por estado brasileiro 

 

Fonte: Dados obtidos no Questionário de Declarações do Comportamento Autolesivo – QDCA (2020) 

 

 

4.1  Reflexões sobre o Comportamento Autolesivo a partir de três 

perspectivas 

 

O Comportamento Autolesivo pode ser compreendido a partir da perspectiva 

subjetiva de cada indivíduo, considerando a proximidade e o significado do 

comportamento para cada um como resultado de suas vivências. Por esta razão a 

amostragem contou com participantes que por autodeclaração afirmaram que i) nunca 

se autolesionaram mas conhecem pessoas que se autolesionaram na adolescência; 

ii) nunca se autolesionaram e não conhecem nenhuma pessoa que tenha se 

autolesionado na adolescência e, iii) se autolesionaram na adolescência, para verificar 

qual a percepção de cada grupo em relação a autolesão. 

Neste primeiro momento será apresentado uma análise comparativa entre os 

três grupos para verificar em quais momentos a percepção de cada um se comunicam 

ou divergem em relação ao Comportamento Autolesivo, buscando assim encontrar 

uma concepção geral. 
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Inicialmente foi avaliado a opinião dos participantes, de acordo com a situação 

declarada, em relação a 20 (vinte) funções e motivações para a autolesão, assim, 

algumas funções e motivações para o Comportamento Autolesivo foram apresentados 

no QDCA, divididos em dois grupos, contendo em cada um deles 10 (dez) opções.  

No primeiro rol apresentado foi avaliado a opinião em relação as 

funções/motivações de: Anestesiar os sentimentos; Alcançar um sentimento de paz; 

Chamar a atenção; Conseguir ajuda ou cuidados de alguém; Distrair-se de 

sentimentos ou pensamentos ruins; Diversão; Influência de amigos; Lidar com 

sentimento de solidão; Proteger pessoas que são importantes e; Reduzir a tensão ou 

ansiedade. Na Tabela 6 estão representados os resultados obtidos a partir do primeiro 

rol de motivações e funções apresentados aos participantes, sendo o percentual 

obtido do número de participantes por grupo.  

 

Tabela 6 – Comparativo das funções da autolesão entre os grupos 1, 2 e 3 (1º rol). 

 
 
Função/Motivação 
 

GRUPO 1 (n=254) 
Nunca se 
autolesionaram 
mas conhecem 
pessoas 
que se 
autolesionaram 
 

GRUPO 2 (n=128) 
Nunca se 
autolesionaram 
e não conhecem 
nenhuma pessoa que 
tenha se autolesionado 

GRUPO 3 
(n=126) 
Já se 
autolesionaram 

 
 

TOTAL 

1 Anestesiar os 
sentimentos 

188 (72%) 074 (58,7%) 079 (65,3%) 341 

2 Alcançar um 
sentimento de paz 

049 (18,8%) 016 (12,7%) 037 (30,6%) 102 

3 Chamar a atenção 106 (40,6) 080 (63,5%) 028 (23,1%) 214 

4 Conseguir ajuda ou 
cuidados de alguém 

104 (39,8%) 070 (55,6%) 017 (14%) 191 

5 Distrair-se de 
sentimentos ou 
pensamentos ruins  

147 (56,3%) 064 (50,8) 080 (66,1%) 291 

6 Diversão 006 (2,3%) 004 (3,2%) 009 (7,4%) 19 

7 Influência de amigos 058 (22,2%) 059 (46,8%) 007 (5,8%) 124 

8 Lidar com 
sentimento de 
solidão  

152 (58,2%) 086 (68,3%) 051 (42,1%) 289 

9 Proteger pessoas 
que são importantes 

008 (3,1%) 006 (4,8%) 006 (5%) 20 

10 Reduzir a tensão ou 
a ansiedade 

172 (65,9%) 091 (72,2%) 092 (76%) 355 

Fonte: Dados obtidos no Questionário de Declarações do Comportamento Autolesivo – QDCA (2020) 
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Neste primeiro rol houve maior prevalência (percentual próximo ou acima de 

50%) nos Grupos 1, 2 e 3, ou seja, tanto para aqueles que se autolesionam, como 

para aqueles que não se autolesionam e conhecem ou não pessoas que já tenham se 

autolesionado, das funções de “anestesiar sentimentos”, “distrair-se de sentimentos 

ou pensamentos ruins”, “lidar com sentimento de solidão” e “reduzir a tensão ou a 

ansiedade”.  

Essa similaridade estatística para estas funções sugere que a autolesão sirva 

como uma forma de lidar com emoções negativas e que estejam causando sofrimento 

emocional. 

Em contrapartida, as funções de “proteger pessoas que são importantes” e 

“diversão”, não se mostraram significativas para nenhum dos três grupos, portanto, a 

probabilidade dessa função ser significativa para a prática lesiva é pequena.  

Contudo, destaca-se que os participantes dos Grupos 1 e 2, julgam que o 

“chamar a atenção” e o “conseguir ajuda de alguém” sejam funções relevantes para a 

autolesão, enquanto que para o Grupo 3, que representa aqueles que se 

autolesionaram na adolescência, estas duas funções não foram significativas. 

Uma média significativa dos participantes dos Grupos 1 e 2 acreditam que 

“influência de amigos” é uma motivação relevante para o início do Comportamento 

Autolesivo, contudo, essa percepção também não se verifica para os participantes do 

Grupo 3, podendo indicar que a amizade ou fazer parte do grupo, seja uma motivação 

secundária.  

No segundo rol apresentado foi avaliado a opinião em relação as 

funções/motivações de: Expressar raiva ou frustração consigo mesmo; Expressar 

raiva ou frustração para com outra pessoa; Fugir da realidade; Purificar-se; Se punir 

por algo; Sentir-se poderoso; Sentir-se sexualmente excitado ou estimulado; sentir-se 

vivo; Substituir a dor mental pela dor física e; Tornar visível a dor que sente por dentro. 

Na Tabela 7 estão representados os resultados obtidos a partir do segundo rol 

de motivações e funções apresentados aos participantes, sendo o percentual obtido 

do número de participantes por grupo.  
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Tabela 7: Comparativo das funções da autolesão entre os grupos 1, 2 e 3 (2º rol). 

 
 
Função/Motivação 

GRUPO 1 (n=254) 
Nunca se 
autolesionaram 
mas conhecem 
pessoas  
que se 
autolesionaram  
 

GRUPO 2 (n=128) 
Nunca se 
autolesionaram 
e não conhecem 
nenhuma pessoa que 
tenha se autolesionado 

GRUPO 3 
(n=126) 
Já se 
autolesionaram 

 
 
 
TOTAL 

1 Expressar raiva ou 
frustração consigo 
mesmo 

191 (73,2%) 110 (87,3%) 91 (75,2%) 392 

2 Expressar raiva ou 
frustração p/ outra 
pessoa  

107 (41%) 64 (50,8%) 40 (33,1%) 211 

3 Fugir da realidade 130 (49,8%) 55 (43,7%) 40 (33,1%) 255 

4 Purificar-se 13 (5%) 16 (12,7) 9 (7,4%) 38 

5 Se punir por algo 137 (52,5) 78 (61,9%) 52 (43%) 267 

6 Sentir-se poderoso 11 (4,2%) 4 (3,2%) 5 (4,1%) 20 

7 Sentir-se sexualmente 
excitado ou estimulado 

7 (2,7%) 2 (1,6%) 2 (1,7%) 11 

8 Sentir-se vivo 24 (9,2%) 13 (10,3%) 21 (17,4%) 58 

9 Substituir a dor mental 
pela dor física 

190 (72,8%) 98 (77,8%) 77 (63,6%) 365 

10 Tornar visível a dor que 
sente por dentro  

161 (72,8%) 84 (66,7%) 51 (42,1%) 296 

Fonte: Dados obtidos no Questionário de Declarações do Comportamento Autolesivo – QDCA (2020) 

 

Neste segundo rol os itens “expressar raiva ou frustração consigo mesmo”, 

“substituir a dor mental pela dor física” e “tornar visível a dor que sente por dentro”, 

tiveram uma representação significativa para a função da autolesão, numa projeção 

acima de 70% para todos os grupos. O “expressar raiva / frustração p/ outra pessoa”, 

“fugir da realidade” e “se punir por algo”, também representaram funções relevantes, 

porém em menor escala, numa média de 45% para os Grupos 1, 2, e 3.  

Já em relação as funções “purificar-se”, “sentir-se poderoso”, “sentir-se 

sexualmente excitado ou estimulado” e “sentir-se vivo”, os três Grupos também 

mantiveram uma concordância de que estas funções ou motivações não apresentam 

muita relevância para a autolesão.  
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4.2  Participantes que nunca se autolesionaram mas conhecem pessoas que 

se autolesionaram na adolescência – Grupo 1 

 

Conforme declarações constantes na Tabela 06 e 07, na perspectiva do Grupo 

1 (n = 254), são cinco as funções mais importantes para o Comportamento Autolesivo, 

a saber: 

 Expressar raiva ou frustração consigo mesmo,  

 substituir a dor mental pela dor física,  

 reduzir a tensão ou a ansiedade,  

 lidar com sentimento de solidão e, 

 tornar visível a dor que sente por dentro. 

 

As funções informadas pela amostra, parecem indicar que a principal função 

da autolesão mais se aproxima da regulação das emoções do indivíduo em relação a 

ele mesmo, envolvendo “certa relação entre o corpo próprio e a expressão do 

sofrimento, e não a intenção de se matar” e “diante desta impossibilidade de colocar 

em palavras a própria dor, o ato autolesivo se apresenta como um recurso 

apaziguante” (FORTES e MACEDO, 2017, pp. 354 e 355).  

Provavelmente, por terem tido contato com pessoas que apresentaram 

Comportamento Autolesivo, foi possível aos participantes do Grupo 1 indicar, o que 

para eles seriam outras motivações desencadeadoras da autolesão, tais como “sentir 

que está no controle de seu corpo e suas ações; “uso de drogas”, “jogos de internet”, 

“não aceitação da sexualidade pela família” ou “opção sexual”, “raiva por ter vivido 

uma infância muito difícil”, “medo”, “tentativa de suicídio”, “por ser uma essa uma 

condição para se inserir em um determinado grupo”, “hobby/opção de lazer e “pai e 

mãe vivem brigando”. 

Muito embora tenham sido apontadas como outras funções diversas das 

apresentadas, a autolesão como hobby ou lazer (diversão) e fazer parte de um grupo 

(influência de amigos), foram contempladas no rol proposto no QDCA - Tabela 06. 

As motivações apresentadas como “uso de drogas”, “jogos de internet” e 

questões relacionadas a “opção sexual” não aparecem no QDCA e não foi objeto 
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deste estudo, muito embora tenham aparecido nas declarações de participantes do 

Grupo 3, que se autolesionam.  

Estas motivações merecem atenção e despertam novos questionamentos em 

estudo específico a fim de tentar estabelecer, por exemplo, se a autolesão se 

manifesta após o vício em drogas ou, o próprio Comportamento Autolesivo pode ser 

fator desencadeador para o uso de drogas.  

A autolesão como tentativa de suicídio, embora apareça como uma possível 

motivação proposta pelo Grupo 1 e também nas declarações dos participantes do 

Grupo 3, não foi tratada nesta pesquisa, uma vez que o objeto deste estudo é o 

Comportamento Autolesivo sem a ideação suicida, como já explicado no Capítulo 2. 

Os participantes do Grupo 1 declararam que, em geral, tomaram conhecimento 

de algum adolescente se autolesionando por outras pessoas, porque viram as marcas, 

porque o próprio adolescente contou ou porque precisou socorrer, porém, poucos 

declararam terem desconfiado ou perceberem algum tipo de sinal.  

Os resultados parecem indicar que poucas pessoas sabem reconhecer sinais 

indicativos de que o adolescente esteja praticando autolesão, talvez por falta de 

conhecimento sobre o Comportamento Autolesivo. Pontua-se aqui a necessidade de 

programas estruturados na psicoeducação para levar as redes de ensino capacitação 

para o esclarecimento das questões que envolvem o Comportamento Autolesivo.  

 

Gráfico 4 – Declaração da forma que tomou conhecimento do Comportamento 

Autolesivo  

 

Fonte: Dados obtidos no Questionário de Declarações do Comportamento Autolesivo – QDCA (2020) 
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A conscientização do problema e a capacidade de reconhecer sinas como a 

existência de fatores de risco para a autolesão se mostra uma ação básica, porém 

imperativa para a prevenção e intervenção a ser adotado pelos pais, professores e 

cuidadores de adolescentes, contudo percebe-se que ainda é pouco o conhecimento 

da sociedade em relação ao problema, em especial no que fazer para prevenir e tratar. 

O Gráfico 5 indica que o Comportamento Autolesivo é percebido por pessoas 

mais próximas como membros da família e amigos da escola. Considerou situações 

como namorado(a), colega de trabalho ou de escola, professor(a), igreja, filho(a) ou 

parente próximo.  

 

Gráfico 5 – Declarações acerca do grau de relacionamento com pessoas que 
apresentaram Comportamento Autolesivo 

 

Fonte: Dados obtidos no Questionário de Declarações do Comportamento Autolesivo – QDCA (2020) 

 

O Gráfico 5 parece refletir que amigos da escola percebem ou tomam 

conhecimento com maior facilidade do Comportamento Autolesivo, provavelmente 

pela proximidade diária com o colega de classe ou pela relação de confiança comum 

entre adolescentes e também por ser um ambiente seguro no sentido de não haver 

punição ou julgamento, como, em tese, ocorre na família ou na igreja. 

Na amostra apareceram poucos professores, ficando prejudicada análise neste 

grupo, contudo percebe-se aqui uma proposta de um caminho para novas pesquisas, 

com um corte metodológico definido para o estudo da percepção dos profissionais da 

educação sobre o Comportamento Autolesivo. 
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A proximidade a partir do parentesco, “outros membros da família”, apresentou 

um resultado interessante, podendo revelar que dentro do círculo familiar o assunto 

é, ao menos, comentado, precisando ainda estabelecer se ao tomar conhecimento, o 

grupo familiar tem exercido um papel de risco ou de proteção, ou seja, de como a 

família lida com o adolescente que se autolesiona. 

No que pese o papel social da igreja, a pesquisa revela que aparentemente o 

comportamento não tem visibilidade neste segmento. Em relação ao conhecimento 

do Comportamento Autolesivo nas relações de trabalho e nas relações entre colegas 

nas universidades, também foi pequeno o resultado na amostra, o que talvez se 

justifica justamente pelo que se percebe ser o início do comportamento na 

adolescência, época que, em geral, estão no ensino fundamental e médio.  

Tanto a escola, quanto a família e a igreja são domínios sociais que, se bem 

estruturado e organizado, podem se constituir como fator de proteção capaz de 

prevenir ou, bem intervir, no Comportamento Autolesivo, buscando compreender as 

mudanças biopsicossociais nesta fase do ciclo vital, protegendo e acolhendo o 

adolescente.   

 

4.3 Participantes que nunca se autolesionaram nem conhecem pessoas que se 

autolesionaram – Grupo 2 

 
Da análise das funções declaradas no QDCA na perspectiva do Grupo 2 

(n=128), composto de participantes que nunca se autolesionaram nem conhecem 

pessoas que se autolesionaram, constata-se cinco principais funções para a autolesão 

- Tabelas 06 e 07:
 

 Expressar raiva ou frustração consigo mesmo,  

 substituir a dor mental pela dor física,  

 anestesiar os sentimentos,  

 reduzir a tensão ou a ansiedade e, 

 tornar visível a dor que sente por dentro. 
 

Além das opções propostas no QDCA, alguns participantes do Grupo 2 

registraram como sendo motivações para o Comportamento Autolesivo: “talvez para 

parar uma dor e sofrimento que esteja sentindo”, “descontentamento”, “acredito ser 

a dificuldade de lidar com os conflitos principalmente familiares e íntimos dessa 
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fase”, “doenças mentais e preconceito de terceiros para com o adolescente”, 

“chamar atenção dos pais” e “baixa autoestima”. 

Os participantes do Grupo 2, apesar de nunca terem nenhum contato com o 

Comportamento Autolesivo, apresentaram opiniões semelhantes para as funções ou 

motivações das apresentadas pelos outros grupos, sendo condizentes com a 

finalidade, em especial, de regulação das emoções. 

 

4.4 Participantes que se autolesionaram – Grupo 3 

 

O Grupo 3 é composto de 126 participantes que declararam terem apresentado 

Comportamento Autolesivo na adolescência, com idade entre 18 a 57 anos (m = 

24,46). Da amostra 114 são do sexo feminino (90,48%) e 12 do sexo masculino 

(9,52%). Declararam ser de cor branca 90 (71,43%) participantes, de cor parda 28 

(22,22%) participantes e de cor preta 8 participantes (6,35%). 

Em relação ao grau de escolaridade, 1 participante (0,79%) declarou ter o título 

de Doutorado, 2 participantes (1,59%) declararam ter o título de Mestre, 1 participante 

(0,79%) declarou ter o Ensino fundamental, 81 participantes (64,29%) declararam 

possuir o Ensino médio e 29 participantes (23,02%) declararam possuir Ensino 

superior – graduação.  

 

Tabela 8 – Características dos participantes que declararam ter apresentado 

Comportamento Autolesivo. 

Classificação Característica N=126 %  

SEXO Feminino  114 90,48%  

 Masculino  
 

12 9,52% 

 

 

COR  Branca  90 71,43%  

 Preta 8 6,35%  

 Parda 
 

28 22,22%  

GRAU DE ESCOLARIDADE Doutorado 1 0,79%  

 Ensino fundamental 1 0,79%  

 Ensino médio 81 64,29%  

 Mestrado 2 1,59%  

 Ensino Superior 29 23,02%  

Fonte: Dados obtidos no Questionário de Declarações do Comportamento Autolesivo – QDCA (2020) 
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A Tabela 8 indica haver uma prevalência do Comportamento Autolesivo entre 

as mulheres, resultado encontrado em pesquisas anteriores (GIUSTI, 2013, p. 13). 

Embora o Comportamento Autolesivo também esteja presente entre homens, 

aparentemente seja prevalente entre mulheres de cor branca. O grau de escolaridade 

representa o nível educacional em que o participante se encontrava no momento da 

pesquisa, não tendo relação com o início do comportamento.  

 
4.4.1 Distribuição da frequência da idade declarada para o início e média de 

tempo de duração do Comportamento Autolesivo. 

 

Em relação a idade de início do Comportamento Autolesivo foi possível ver que 

a autolesão pode se iniciar em várias fases do ciclo de desenvolvimento vital, desde 

a infância até a velhice, no entanto, de acordo com o Gráfico 06, dentro da amostra 

selecionada, ficou evidenciado uma prevalência significativa do início da autolesão 

nos primeiros anos da adolescência, o que está em acordo com estudos anteriores 

(CÂMARA e CARNAVEZ et al, 2020; GABRIEL et al,  2020; BELÉM et al, 2019; 

ARAGÃO NETO, 2018; ORTIZ e SILVA, 2018; RAUPP et al, 2018; SILVA e SANTOS, 

2018; FORTES e MACEDO, 2017; BERNARDES, 2015). 

 

Gráfico 6 – Distribuição da frequência da idade declarada para o início do 

Comportamento Autolesivo.  

 

Fonte: Dados obtidos no Questionário de Declarações do Comportamento Autolesivo – QDCA (2020) 
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Dentro do universo da amostra (n = 126), considerando as fases do 

desenvolvimento de acordo com a faixa etária9, observa-se que o Comportamento 

Autolesivo começa a aparecer no final da segunda infância, aparecendo 5 anos e 6 

anos (6,35%). Na terceira infância o início do comportamento aparece dos 7 anos aos 

11 anos (8,73%). Nos primeiros anos da adolescência, entre 12 aos 15 anos, a 

incidência tem um aumento exponencial (68,29%), caindo no final da adolescência, 

entre os 16 aos 19 anos (12,70%).  

No início da fase adulta, entre os 23 anos aos 40 anos, a incidência do início 

do Comportamento Autolesivo cai consideravelmente (3,97%). Não há declaração de 

início do comportamento na vida adulta intermediária e na vida adulta tardia. Não 

informaram a idade de início do comportamento 3,97% da amostra.  

 

Tabela 9 – Média de anos da frequência do tempo de permanência do 
Comportamento Autolesivo em relação ao período de desenvolvimento humano.  

Período de desenvolvimento humano Início do 
comportamento 

Tempo com o 
comportamento 

Desvio padrão 

Segunda e terceira infância 5 a 11 anos 16,6 anos 5,65 anos 

Primeiros anos da adolescência 12 a 15 anos 6,49 anos 6,06 anos 

Final da adolescência 16 a 19 anos 3,43 anos 3,10 anos 

Fase adulta 23 a 57 8,4 anos 8,87 anos 

Fonte: Dados obtidos no Questionário de Declarações do Comportamento Autolesivo – QDCA (2020) 

 

Os participantes que iniciaram o comportamento mais cedo, ainda na primeira 

infância, permaneceram mais tempo. O que sugere que quanto mais cedo o indivíduo 

inicia a prática autolesivo, mas difícil para será conseguir deixar de se autolesionar. 

Não encontramos esta relação em outros estudos.  

Dos casos relatados podemos citar um participante que iniciou a autolesão com 

6 anos de idade, na ocasião da pesquisa encontrava-se com 57 anos e ainda não 

tinha conseguido parar, ou seja, estava há 51 anos se autolesionando. Outro 

participante declarou ter começado a se autolesiona com 7 anos de idade, encontrava-

                                                

 

9 De acordo com Papalia (2012, p. 40), o desenvolvimento humano se divide em oito períodos de acordo com a 

faixa etária: Período Pré-natal (da concepção ao nascimento); Primeira infância (do nascimento aos 3 anos); 

Segunda infância (6 a 11 anos); Adolescência (11 a aprox. 20 anos); Início da Vida adulta (20 a 40 anos); Vida 

adulta intermediária (60 a 65 anos) e; Vida adulta tardia (65 anos em diante). 
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se com 41 anos de idade, se autolesionando havia 34 anos. Outros 4 que começaram 

a se autolesionar com 5 anos permanecem com o comportamento há 25 anos. 

 

Gráfico 7 – Distribuição da frequência declarada para o fim do Comportamento até a 

pesquisa 

 
Fonte: Dados obtidos no Questionário de Declarações do Comportamento Autolesivo – QDCA (2020) 

 

O resultado de participantes que conseguiram parar indica que a autolesão 

pode ser controlada, outros estudos podem se ater ao estudo das medidas mais 

eficazes para o controle da autolesão. Contudo, podemos ver que o resultado para os 

participantes que não conseguiram para é alto, considerando que a pesquisa foi 

realizada com maiores de 18 anos e que em sua maioria iniciou na adolescência pode 

estar indicando que o Comportamento Autolesivo pode se estender por muitos anos. 

 

Gráfico 8 – Distribuição da frequência declarada para formas para conseguir para a 

autolesão 

 
Fonte: Dados obtidos no Questionário de Declarações do Comportamento Autolesivo – QDCA (2020) 
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Os resultados para “Conseguiu parar de se autolesionar”, dentre os 

participantes que declararam ter conseguido (n=81), sugerem que o autocontrole 

(50,61%), busca por ajuda psicológica (32,10%), associados a tratamento psiquiátrico 

e medicação (8,64%), ajuda de outras pessoas como parente e amigos (4,94%) e 

religião (3,70%), foram os principais meios de conseguir parar ou controlar a autolesão 

-– Apêndice C. 

Dentre os participantes que declararam ter iniciado com mais idade, um iniciou 

com 40 anos e se autolesiona há 17 anos, outro participante iniciou com 38 anos e 

está há um ano com o comportamento e um terceiro iniciou com 25 anos e se 

autolesiona há 19 anos. Dos 126 participantes que declararam se autolesionar, 60 

permanecem com o comportamento e 5 não informaram. 

 

4.4.2 Prevalência das funções ou motivações para o Comportamento 

Autolesivo. 

 

Para as funções ou motivações do Comportamento Autolesivo o Grupo 3 

declara como mais frequentes: Reduzir a tensão ou a ansiedade (76%); expressar 

raiva ou frustração consigo mesmo (75,2%); Distrair-se de sentimentos ou 

pensamentos ruins (66,1%); Anestesiar sentimentos (65,3%) e; Substituir a dor mental 

pela dor física (63,6%) – Tabelas 06 e 07.  

Já o Purificar-se (7,4%); Diversão (7,4%); Influência de amigos (5,8%); Proteger 

pessoas que são importantes (5%) e; sentir-se poderoso (4,1%) - Tabelas 06 e 07, 

não aparecem como funções ou motivações expressivas para o início da prática 

autolesiva.  

 

4.4.3 Prevalência dos métodos utilizados para o Comportamento Autolesivo, 

percepção da dor. 

 

Os principais métodos ou técnicas para a prática da autolesão foram, na 

sequência: “Cortar-se (58,7%); Arranhões Graves” (45,5); Bater em si mesmo 

(34,7%); Mexer nas feridas que estão cicatrizando (33,1%); Puxar o cabelo (33,1%); 
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Morder-se (28,9%); Marcar-se; (19%); Engolir substâncias perigosas (18,2%); 

Beliscar-se (18,2%); Furar-se com agulha (14%); Esfregar a pele contra superfícies 

ásperas (11,6%); Bater a cabeça na parede (1,7%) e; Alta dosagem de medicamentos 

(1,7%), como mostra o Gráfico 9. 

A prevalência dos métodos utilizados como cortar-se, arranhões graves, bater 

em si mesmo, mexer nas feridas que estão cicatrizando, puxar o cabelo e morder-se 

(28,9%), estão condizentes com pesquisas recentes, não tendo sido encontrado 

nenhuma técnica nova. A exceção de “cortar-se” que apareceu de forma isolada em 

5,83%, “puxar o cabelo”, que apareceu isolado em 2,50% e “Bater a cabeça na 

parede”, que apareceu isolado em apenas 0,83%, todos os outros participantes 

declaram a associação de diversas formas que utilizam para se autolesionar. 

Os participantes alegam mudar de método porque algumas vezes o primeiro 

método não estava mais fazendo o efeito esperado, em outros casos declararam que 

a busca por outros métodos era para disfarçar ou ocultar melhor as cicatrizes, ou 

mesmo para experimentar outras formas de autolesão.  

 

Gráfico 9 – Distribuição dos métodos utilizados para o Comportamento Autolesivo.  

 

Fonte: Dados obtidos no Questionário de Declarações do Comportamento Autolesivo – QDCA (2020) 



67 

 

 

Os métodos para autolesão podem ser realizados isoladamente e com o passar 

do tempo, pode ser associado a outros com outros, sendo geralmente um método 

principal e outros decorrentes deste. A associação de métodos pode acontecer no 

início ou progressivamente, talvez em busca de meios mais eficientes, uma vez que o 

método inicial não esteja conseguindo mais promover a sensação esperada.   

Em relação a percepção da sensação de dor no momento da autolesão 64 

participantes (52,9%) declararam sentir dor na hora da autolesão, 39 participantes 

(32,2%) declararam não sentir dor e 18 participantes (14,9%) declararam que a 

sensação de dor era percebida algumas vezes. Alguns participantes declararam que 

a percepção da dor é justamente a motivação para a autolesão. 

No momento da autolesão 102 participantes (84,3%) afirmaram que ficavam 

sozinhos, apenas 1 participante respondeu que costumava estar acompanhado no 

momento em que se autolesionavam e 18 participantes declararam que as vezes 

estavam sozinhos e as vezes acompanhados.  

Este resultado pode sugerir que a intensão no comportamento autolesivo não 

está diretamente ligado a necessidade ou vontade de chamar a atenção, mesmo 

porque há uma tendência a esconder as lesões e não de torna-las públicas. De acordo 

com as declarações os locais mais comuns foram em casa (97,5%), escola (29,4%), 

em especial no banheiro da escola, 

 

4.5 Fragmentos: Pequenos recortes de lembranças da adolescência   

 

Os relatos de vida compartilhados pelos juntamente com as respostas apostas 

nos campos das questões abertas permitiram constatar alguns padrões 

comportamentais para o início e fim do comportamento, a função e a motivação da 

autolesão, além de ter sido possível identificar outras circunstâncias indicadoras do 

Comportamento Autolesivo, reafirmando os estudos que serviram como referenciais 

teóricos. 

As histórias de vida foram arroladas de forma aleatória e identificadas com o 

nome “Participante” seguido de uma numeração sequencial. Todos os nomes de 

pessoa ou lugar foram omitidos a fim de preservar as identidades dos participantes e 
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impedir qualquer forma de identificação. São identificados quanto ao sexo, idade, cor 

da pele e grau de escolaridade, além da idade de início e fim do comportamento, como 

conseguiu parar (se for o caso), quais métodos utilizava e qual função ou motivação 

que levaram ao Comportamento Autolesivo.  

Os relatos estão em itálico para identificar a fala do participantes, não tendo 

sido foi feita correção gramatical, bem como mantida expressões, figuras de 

linguagem, onomatopeias e smiles, a fim de trazer para o estudo o significado das 

vivências a partir do simbólico, Outros trechos foram marcados em negrito pela autora 

a fim de caracterizar a presença de algum padrão ou classificação. 

Ao final de cada narrativa foi inserido uma breve análise classificatória 

contextualizando a narrativa aos conceitos encontrados em estudos anteriores e 

apresentados nesta pesquisa como em Câmara e Carnavez (et al, 2020), Gabriel (et 

al,  2020), Belém (et al, 2019), Aragão Neto (2018), Ortiz e Silva (2018) Raupp (et al, 

2018); Silva e Santos (2018); Fortes e Macedo (2017), Bernardes (2015), Giusti 

(2013), Rappaport (1981) identificando fatores precipitantes, funções e motivações, 

incluindo a Classificação Taxonômica - Tabela 1, presença do Esquema Contínuo 

para o surgimento do Comportamento Autolesivo – Figura 1 e funções/motivações 

elencados no QDCA, este últimos elaborados pela autora para este estudo. 

 

PARTICIPANTE 1 

Sexo feminino, 17 anos, cor branca, ensino médio.  
Início do comportamento: 13 anos 
Fim do comportamento: 14 anos 
Como parou/controlou-se? Terapia 
Métodos Cortar-se, engolir substâncias perigosas 
Função/Motivação Criar coragem para uma de suicídio ou uma tentativa de 

suicídio. 
Os principais fatores mesmo foram culpa e solidão 

Relato: As autolesões ocorriam em casa, na escola, em lugar isolado. Não era algo 

que eu gostava, só fiz porque não queria cometer suicídio, mas a terapia ajudou 
MUITO. 

 Análise Desejo de proteger a vida. A autolesão funcionou como meio de 
alívio, limite para uma conduta que poderia, conforme KOVÁCS 
(2008), causar um “mal maior”, qual seja, o suicídio. 

 Taxonomia Não Letalidade/ Vivacidade. 

 QDCA Sentir-se vivo / Reduzir a tensão e ansiedade. 
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PARTICIPANTE 2 

Sexo feminino, 18 anos, cor branca, ensino médio.  

Início do comportamento: 16 anos 
Fim do comportamento: - 
Como parou/controlou-se? - 
Métodos: Beliscar-se. Esfregar a pele contra superfícies ásperas. 

Marcar-se. Mexer nas feridas que estão cicatrizando. 
Morder-se. Puxar o cabelo. Arranhões leves. 

Função/Motivação: Provar que eu realmente existo, tentar sair de mim 
mesma, parar de dissociar e me concentrar naquilo que 
é concreto, acreditar que prefiro ver um corpo 
desfigurado no espelho do que o meu próprio corpo. 

 
Relato: Meu cérebro entrou em modo dissociativo para evitar uma crise durante uma 
prova. Eu precisava me concentrar naquilo que é real, e naquele momento a dor foi 
o meio mais acessível que encontrei. A maioria das pessoas não sabe lidar com 
esse tipo de comportamento quando o veem. Agem como se você fosse um 
animal que precisa ser vigiado, ou uma pessoa da qual deve se afastar porque 
eventualmente vai cometer suicídio e te deixar na mão.  
Nada disso ajuda, só nos fazem nos esconder cada vez mais, nos isolar para que 
ninguém saia machucado (mesmo que a ferida esteja em nós). Não recebemos 
olhares compreensivos ou apoiadores, recebemos olhares aterrorizados e palavras 
que soam como "você é estúpida? Por que não falou com fulano, por que não fez tal 
coisa?" Sim, eu sou estupidamente idiota, obrigada por mais uma vez confirmar o que 
iniciou o surto em primeiro lugar. Não somos crianças que não sabem o que estão 
fazendo e precisam ser humilhadas e levadas pela mão. Sabemos exatamente o que 
estamos fazendo e porquê; é aí que está o problema. Não parei. Simplesmente faz 
tempo que não passo por nenhum gatilho. 

 Análise Comportamento precipitado por um forte momento de tensão 
utilizado para induzir um estado de sentimento positivo. 

 Taxonomia Expectação/ Antecipação. 

 QDCA Sentir-se vivo / Reduzir a tensão e ansiedade. 

 

PARTICIPANTE 3 

Sexo feminino, 18 anos, cor branca, ensino médio.  
Início do comportamento: 14 anos 
Fim do comportamento: - 
Como parou/controlou-se? Não parei 🙃 

Métodos Arranhões Graves. Bater em si mesmo. Marcar-se. 
Morder-se. 

Função/Motivação Me sentir triste e sozinha, para atrair atenção para mim 
e possivelmente conseguir ajuda/conforto de alguém. 

 
Relato: Eu geralmente luto bastante contra, mas quando estou muito mal por 

alguma situação que aconteceu e não recebo ajuda nem a atenção de ninguém, 

é uma forma de conseguir isso, de fazer as pessoas se preocuparem comigo, 

mas depois que eu faço eu sinto culpa pois sinto que é como uma mentira/drama meu 
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só pra fazer as pessoas se preocuparem comigo. Nunca tive coragem de realmente 

me cortar ou tomar remédios pra ficar mal de verdade, mas já pensei bastante sobre 

e tenho medo de que um dia aconteça mesmo. 

 Análise Emoções negativas evocam o comportamento com a finalidade de 
chamar a atenção.  

 Taxonomia Precipitação. 

 QDCA Chamar atenção; Intimidação. 

 

 

 

PARTICIPANTE 4 

Sexo feminino, 18 anos, cor parda, ensino médio.  
Início do comportamento: 13 anos 
Fim do comportamento: - 
Como parou/controlou-se? Tratamento médico 
Métodos Arranhões Graves, Bater em si mesmo, Beliscar-se, 

Cortar-se, Marcar-se, Morder-se, Puxar o cabelo, 
Queimar-se 

Função/Motivação Culpa 
 

Relato: Eu sempre tive um histórico autolesivo, contando com memórias da minha 

infância onde sentia a vontade (ou realmente o fazia) de me machucar por nenhuma 

razão aparente, simplesmente a noção de que era o que eu merecia. Quando 

entrei na pré adolescência, onde comecei a passar por estresse em casa e na escola, 

comecei também a atribuir significados emocionais à vontade de me machucar. Na 

minha experiência, acredito que a autolesão seja associada a desordens e 

estados mentais que me causaram um desconforto com a pessoa que eu era, 

me colocando em uma posição onde eu só me sentiria bem quando me punisse 

pelos meus traços físicos ou de personalidade que me causavam sentimentos 

de nojo, raiva, etc. Durante a adolescência isso se tornou um hábito tão frequente 

que até no meu estado atual, continuo tendo dificuldade de evitar o desejo de me auto 

lesionar. Acredito que isso aconteça porque o sentimento de calma que vem com a 

auto lesão pode criar uma dependência psicológica, onde você consegue controlar 

suas emoções de forma que seja aparentemente impossível de outra forma. 

Apesar de não considerar que tenho superado totalmente, a atividade diminuiu 

significativamente após começar tratamento médico tanto das cicatrizes quanto do 

meu mal estar mental. 

 Análise Não aceitação de si mesmo seguido de sentimento de 
merecimento de punição  

 Taxonomia Intimidação/ Negatividade 

 QDCA Expressar raiva de si mesmo/ Punir-se de algo 
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PARTICIPANTE 5 

Sexo feminino, 18 anos, cor branca, ensino médio.  

Início do comportamento: 14 anos 
Fim do comportamento: - 
Como parou/controlou-se? - 
Métodos Mexer nas feridas que estão cicatrizando, Corte bem 

pequeno, mas com faca afiada de cozinha, e arranhões 
leves com a unha. 

Função/Motivação Ansiedade, acredito. Eu piorava minhas cicatrizes de 
acne. 
 

Relato: Essa pesquisa talvez faça parecer que a minha é uma situação mais grave do 
que parece. Embora eu confesse que sinto ansiedade e tédio, e fazer um pequeno 
corte me faça pensar em estar, por exemplo, em algum tipo de aventura, como 
acampando ou escalando, em que normalmente uma pessoa se corta sem 
querer. Nunca fiz machucados graves nem de área grande no corpo, como já vi em 
amigos meus. Também não faço frequentemente. Na quarentena eu tenho sentido 
mais tédio e mais angústia, por isso me cortei assim, eu acho. Nunca parei 
definitivamente. A última vez foi um corte pequeno no dedo com uma faca de cozinha, 
fingindo que foi sem querer, há umas 2 semanas. 

 Análise Desejo de fazer emergir sensação positiva de diversão. 

 Taxonomia Lesividade/ Expectação 

 QDCA Diversão/ Sentir-se poderoso/ Sentir-se vivo 

 
 

PARTICIPANTE 6 

Sexo feminino, 18 anos, cor branca, ensino médio.  

Início do comportamento: 12 anos 
Fim do comportamento: 16 anos 
Como parou/controlou-se? Ajuda de uma amiga 
Métodos: Arranhões Graves, Cortar-se 
Função/Motivação: Para conseguir sentir um pouco de paz, silenciando 

pensamentos sufocantes por meio da dor física 
 

Relato: Não me lembro muito bem, mas acho que vi alguém falando na internet que 
isso fazia com que eles se sentissem em paz. Um dia, resolvi testar, por estar muito 
angustiada talvez e acabei fazendo, continuei por um bom tempo. Por um tempo, 
me fez sentir bem, mas eu sempre sentia nojo de mim mesma depois, então a 
longo prazo não era tão bom quanto eu me convencia que era. É fácil começar a 
fazer esse tipo de coisa, mas parar é extremamente difícil, se torna quase um vício.  
Apesar de ter conseguido, até hoje sinto uma parte de mim querendo fazer de novo 
as vezes, em momentos muito ruins, mas sigo me esforçando parar não voltar a isso. 
Com ajuda de uma amiga, a única pessoa que para a qual contei sobre isso, percebi 
que isso não era uma maneira saudável de lidar com as coisas e me esforcei muito 
para conseguir parar de fazer, esse ano vão fazer dois anos que não faço mais. 

 Análise Busca por mecanismos de defesa e para sensação de paz. 

 Taxonomia Continuidade/ Expectação 

 QDCA Alcançar sentimento de paz 
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PARTICIPANTE 7 

Sexo masculino, 18 anos, cor branca, ensino médio.  

Início do comportamento: 18 anos 
Fim do comportamento: 18 anos 
Como parou/controlou-se? Vontade própria 
Métodos: Bater em si mesmo, Bater a cabeça na parede 

sonoramente 
Função/Motivação: Provavelmente foi alguma situação de raiva em que eu 

dei um soco na parede, coisa assim.  
 

Relato: Bem, foi só uma situação crítica, não chegou a ser realmente um problema. 
Acho que fui mais é influenciado, e tive essa ideia pra ver se ia realmente funcionar. 
Tinha esse namoro, e eu gostava dessa menina, mas ela terminou comigo. Uma 
vez, no entanto, enquanto namorávamos, ela me contou que, ansiosa, bateu a 
cabeça na parede algumas vezes pra tentar se acalmar ou o que quer que fosse. 
Não sei, quando ela terminou comigo, simplesmente não pensei bem, estava 
desesperado, quis experimentar, ver se fosse adiantar alguma coisa, ainda que 
sentisse muita falta dela... Estaria mentindo se disse que não senti nada de bom 
disso, mas eu não faria de novo, ainda mais porque acho meio que é uma coisa dela, 
e fiquei com vergonha disso... 

 Análise Experiência amorosa negativa levou a buscar alívio na autolesão. 

 Taxonomia Anestesiação/ Expectação 

 QDCA Anestesiar sentimentos/ Lidar com sentimento de solidão 

 
 

PARTICIPANTE 8 

Sexo feminino, 19 anos, cor branca, ensino médio.  
Início do comportamento: 12 anos 
Fim do comportamento: - 
Como parou/controlou-se? Não consegui kk. 
Métodos: Arranhões Graves, Bater em si mesmo, Cortar-se, 

Esfregar a pele contra superfícies ásperas, Morder-se, 
Puxar o cabelo 

Função/Motivação: Me sinto revigorada e muito melhor ao ver o sangue 
escorrer, me acalma 

 

Relato: Vi num filme que a garota se cortava e eu estava com tanta raiva na época 
que comecei a experimentar. Engraçado, quando estou bem, eu olho para os cortes 
e fico pensando pq eu não paro, pois estou estragando meu corpo, logo eu que sou 
extremamente exigente com a aparência, causando T.A’s, depressão e ansiedade. 
Tomo remédio há um tempo. Mas a raiva, o desespero, a angústia, estar deprimida 
toda hora não é saudável pra mim. Mas ao mesmo tempo que estou no fundo, pareço 
gostar desse mundo onde estou dopada o dia inteiro para não sofrer. Tenho 
oscilações de humor muito fortes e isso me desestabiliza por total. Em um momento 
estou ok, no próximo 1 seg eu vou chorar e ficar desesperada ou até paralisar de 
medo e em seguida eu utilizo a prática de me autolesionar para me acalmar. Pode 
parecer meio estranho de falar. Mas ao ver o sangue escorrer, o processo dele 
descendo e encharcando toda a minha perna, é igual a uma anestesia. Não 
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consegui (parar) kk estou tentando parar, mas quando a crise vem, eu não consigo 
não me autolesionar 

 Análise A autolesão funciona como um mecanismo de defesa e alívio 

 Taxonomia Anestesiação/ Percebilidade/ Continuidade 

 QDCA Anestesiar sentimentos/ Distrair-se de sentimentos ruins/ Fugir da 
realidade 

 
 

PARTICIPANTE 9 

Sexo feminino, 19 anos, cor branca, ensino médio.  
Início do comportamento: 12 anos 
Fim do comportamento: 13 anos 
Como parou/controlou-se? Palavra de Deus (Religião) 
Métodos: Cortar-se 
Função/Motivação: Sentir-se aceita, acolhida e autopunição. Emoções 

negativas de culpa e sentimento de inutilidade. 
 

Relato: Minha colega de turma estava em um processo de autolesão e sempre 
recebia muito apoio dos outros colegas. Por estar em um momento de adaptação 
em nova escola, acreditei que esse comportamento poderia me ajudar a sentir 
melhor, não só como forma de punição em momentos de culpa, mas também 
para que fosse mais acolhida pelos colegas. 
O processo de autolesão começou quando me mudei de escola aos 12 anos, talvez, 
por um impulso de querer ser acolhida e integrada da mesma forma, pensei que a 
autolesão fosse um comportamento que eu poderia aderir. Não lembro de ser um 
processo racionalizado, mas foi muito somado a emoções negativas de culpa e 
sentimento de inutilidade. O processo foi quase que em curva: me autolesionava de 
vez em quando, até que comecei a ter esse comportamento quase todos os dias 
durante um período de quase dois meses.  
A dor passou a trazer consigo um sentimento de alívio e satisfação. Nesse período 
mais intenso, admito que cheguei a pensar em suicídio algumas vezes, mas a 
incapacidade de efetuar até mesmo uma tentativa corroborava para o 
sentimento de culpa, culpa porque sentia que a gravidade da lesão não era a 
suficiente para se equiparar à dor que eu acreditava merecer sentir. Depois desse 
tempo mais intenso, como tive uma formação cristã forte na família, tentei me 
aproximar mais de Deus e isso contribuiu para que eu reduzisse a frequência da 
autolesão, até que em janeiro de 2015, consegui abandonar o hábito completamente. 
Entretanto, entendo que isso se trata de uma experiência pessoal e não reflete a real 
necessidade de acompanhamento e tratamento da maioria das pessoas. Para mim, 
isso foi o que me ajudou a quebrar esse comportamento, e desde de 2015 não tenho 
me autolesionado mais. Até mesmo a ideia de que poderia retornar a essa prática não 
é mais recorrente, pois, mesmo após ter parado, a sensação de necessidade da dor 
retornava vez ou outra. Todavia, acredito que a única consequência que ainda 
permanece, de certa forma, desse comportamento, é um sentimento recorrente de 
que eu não sou digna da vida. Não necessariamente um sentimento ativo de 
afirmação de tal inverdade, mas mais uma falta de convicção de que eu realmente 
detenha essa dignidade. Por isso, percebo que, mesmo não tendo o Comportamento 
Autolesivo como um hábito mais, isso continua afetando meu dia-a-dia de certa forma. 
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 Análise Influência de amigos levou a acreditar na autolesão como solução 
de problemas, também com a função de evitar o suicídio. 

 Taxonomia Anestesiação/ Perecibilidade/ Continuidade/ Somatização/ 
Vivacidade 

 QDCA Anestesiar sentimentos/ Distrair-se de sentimentos ruins/ Punir-
se por algo 

 

 

PARTICIPANTE 10 

Sexo feminino, 19 anos, cor parda, ensino médio.  

Início do comportamento: 13 anos 
Fim do comportamento: 16 anos 
Como parou/controlou-se? Encontro com Deus (Projeto Revisão de Vida) 
Métodos: Cortar-se 
Função/Motivação: Não me lembro, mas provavelmente o vazio por não 

me sentir suficiente em casa ou na escola. 
 

Relato: Eu me sentia muito sozinha, tinha acabado de mudar de escola, fiz amizades, 
mas continuava me sentindo sozinha, comecei a tirar notas baixas, não sabia 
conversar com os meus pais. Me sentia muito só e incompreendida, então vi em 
alguma rede social da época uma imagem de alguém que se cortava e se eu não me 
engano devia trazer algo que remetia ao alívio. Então comecei a me cortar, foi muito 
difícil parar porque sempre que o sentimento de vazio vinha eu já ia logo me cortar 
pra tentar parar a dor interna. Fui pra um lugar chamado revisão de vidas, que é um 
encontro com Deus, nunca mais tive vontade de me autolesionar depois disso. 

 Análise Precipitado pela disfuncionalidade na vida escolar e familiar 

 Taxonomia Anestesiação/ Intimidação/ Disfuncionalidade 

 QDCA Lidar com sentimentos de solidão/ Substituir a dor mental pela dor 
física 

 

 

PARTICIPANTE 11 

Sexo masculino, 19 anos, cor parda, ensino médio.  

Início do comportamento: 13 anos 
Fim do comportamento: 18 anos 
Como parou/controlou-se? Mudança de rotina 
Métodos: Arranhões Graves, Cortar-se 
Função/Motivação: Tristeza, solidão, um pouco de raiva (às vezes) e, 

talvez, uma vontade de chamar atenção 
 

Relato: Não sei explicar bem as razões pelas quais eu me lesionava. Acho que havia 
uma mistura de tristeza, solidão, um pouco de raiva (às vezes) e, talvez, uma 
vontade de chamar atenção (embora eu escondesse os ferimentos e não contasse 
a ninguém). Por alguma razão, essa vontade de causar uma autolesão passou 
gradualmente, sendo que, a partir dos 18 anos, nunca pratiquei isso novamente. Por 
algum motivo, depois de sair do ensino médio e ingressar na universidade, com a 
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mudança de rotina, não senti mais, com a mesma intensidade, as emoções negativas 
que me impulsionavam a me lesionar. 

 Análise Mecanismo de defesa para lidar com emoções negativas 

 Taxonomia Somatização 

 QDCA Chamar a atenção/ Expressar raiva ou frustração/ Lidar com 
sentimento de solidão 

 

 

PARTICIPANTE 12 

Sexo feminino, 20 anos, cor branca, ensino médio.  
Início do comportamento: 14 e 17 anos 
Fim do comportamento: 17 anos 
Como parou/controlou-se? Terapia 
Métodos: Socar superfícies rígidas 
Função/Motivação: Estar frustrada por algum problema adolescente 

 
Relato: Não foi nada demais, eu nem me recordo exatamente porque eu fazia aquilo, 
e foram só algumas vezes, mas era por estar frustrada por algum problema 
adolescente, eu nem sei a idade exata que eu tinha. 

 Análise Fatores relacionados ao desenvolvimento  

 Taxonomia Intimidação 

 QDCA Chamar a atenção/ Expressar raiva ou frustração/ Lidar com 
sentimento de solidão 

 

 

PARTICIPANTE 13 

Sexo feminino, 20 anos, cor parda, ensino médio.  
Início do comportamento: 06 
Fim do comportamento: 19 
Como parou/controlou-se? Comecei a gostar de mim e percebi que tem gente que 

se importa. 
Métodos: Arranhões Graves, Bater em si mesmo, Beliscar-se, 

Cortar-se, Marcar-se, Morder-se, Puxar o cabelo. 
Função/Motivação: Pensamento de que todos me odiavam. 

 
Relato: A minha pior fase foi quando estava sofrendo transfobia, mas ninguém ligava. 
Comecei a gostar de mim e percebi que tem gente que se importa. 

 Análise Motivado pela necessidade de adequação social. 

 Taxonomia Disfuncionalidade 

 QDCA Chamar a atenção/ Expressar raiva ou frustração/ Lidar com 
sentimento de solidão 
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PARTICIPANTE 14 

Sexo feminino, 20 anos, cor branca, Ensino superior. 

Início do comportamento: 11 anos 
Fim do comportamento: 18 anos 
Como parou/controlou-se? Psiquiatra (medicação) 
Métodos: Arranhões Graves, Cortar-se, Esfregar a pele contra 

superfícies ásperas, Marcar-se, Mexer nas feridas que 
estão cicatrizando, Queimar-se. 

Função/Motivação: Ajudar uma amiga 
 

Relato: Eu me cortei para fazer com que uma amiga parasse de se cortar. Foi uma 
experiência cruel que deixou marcas no meu corpo e principalmente no meu 
emocional. Faz 3 anos desde que parei de me cortar e apesar dos remédios 
impedirem pensamentos obsessivos sobre isso, as vezes quando me deparo com o 
tema me dói muito, apesar de não sentir mais vontade de me cortar ainda sinto que 
não superei meu histórico com a automutilação. Parei depois de ir ao psiquiatra e 
começar a tomar medicação da qual faço uso até hoje. 
 

 Análise Mecanismo de defesa para lidar com sofrimento emocional 

 Taxonomia Somatização/ Fixação 

 QDCA Influência de amigos 

 
  

PARTICIPANTE 15 

Sexo feminino, 20 anos, cor preta, ensino médio.  
Início do comportamento: 10 anos  
Fim do comportamento: 19 anos 
Como parou/controlou-se? Apoio de amigos. 
Métodos: Arranhões Graves, Beliscar-se, Cortar-se, Alta 

dosagem de medicamento e ficar sem comer  
Função/Motivação: Me machucar me trazia para realidade para tomar as 

decisões 
 

Relato: Após meus pais virarem crentes me senti sozinha (sou agnóstica e perdi 
meu espaço com eles por conta de querer evitar julgamento), pois não iria deixar de 
ser quem eu era e nem ficar julgando o q é certo ou errado como a religião faz (o q eu 
pensava na época). Achar q meus problemas não são grandes o suficientes para pedir 
ajuda ou que os outros (pais) não entenderiam. Me machucar me trazia para 
realidade para tomar as decisões (porém estava estática, fria de sentimentos). E a 
pessoa pode ficar em crise por dias, mesmo sem se machucar a pessoa cria um 
bloqueio emocional e fica distante, áspera, grossa, faz o necessário e somente o 
necessário. Não comer é uma forma de causar dor, já que vc fica debilitado, 
pouca energia. Não me recordo quando começou. Debatendo muitas questões com 
meus pais e encontrando uma amiga que tem as crises piores e foi assim que eu 
de fato percebi que não era só eu e que não tem como ser normal. Parei de ir para 
igreja (era obrigada e sinto que é um lugar tóxico). Apoio de amigos já que meus pais 

nunca perceberam, preferiam achar que só estava rebelde mesmo 🥵. Você 

simplesmente não entende o que acontece, ninguém precisa te ensinar e nem 
precisa ver alguém fazendo, até pq as vezes nem percebemos que isso é um 
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problema. Descontei na minha imagem física, na alimentação e em remédios (sou 
asmática então tinha acesso a remédios que em dose alta me deixava sonolenta, 
tremola, sem fome..) 
 

 Análise Problemas familiares desencadearam os sentimentos de 
inadequação  

 Taxonômica Somatização/ Disfuncionalidade 

 QDCA Sentir-se vivo/ Anestesiar sentimentos/ Expressar raiva ou 
frustração com outra pessoa/ Fugir da realidade 

 

  

PARTICIPANTE 16 

Sexo feminino, 21 anos, cor branca, ensino médio.  

Início do comportamento: 15 
Fim do comportamento: 20 
Como parou/controlou-se? Ajuda do namorado. 
Métodos: Esfregar a pele contra superfícies ásperas, Marcar-se, 

Além de cutucar a unha e cutícula, já tentei me afogar no 
banho. 

Função/Motivação: Expressar os sentimentos negativos. Evitar suicídio. 
 

Relato: Creio que tal situação sempre ocorreu em momentos de muita carga 
emocional acumulada e da não possibilidade de expressar os sentimentos negativos. 
Como um ato impensado e de desespero, quase um estado de transe, em que não se 
pensa, mas somente se faz. Saber administrar emoções negativas e pensamentos 
negativos de forma livre, sem julgamentos e com pessoas que importam é uma forma 
de evitar chegar à esse ponto da autolesão, e é o que busco fazendo nesses últimos 
anos. Meu namorado ficou preocupado e fiz uma promessa que não iria repetir o 
comportamento.  
 

 Análise Mecanismo de defesa para lidar com emoções negativas 

 Taxonômica Somatização/ Desesperança 

 QDCA Alcançar sentimentos de paz/ Anestesiar sentimentos/ 

 

 

PARTICIPANTE 17 

Sexo feminino, 21 anos, cor preta, ensino médio.  
Início do comportamento: 13 
Fim do comportamento: - 
Como parou/controlou-se? - 
Métodos: Arranhões Graves, Cortar-se, Mexer nas feridas que 

estão cicatrizando 
Função/Motivação: Influência do Tumblr. dor física faz a mente esquecer 

das outras dores e preocupações. 
 

Relato: O foco na dor física faz a mente esquecer das outras dores e 
preocupações, por um momento breve estou livre de tudo. Acho que tudo 
começou com influência do tumblr na época (tinha muitas imagens e textos 
depressivos), foi daí que comecei a perceber que auto lesão era uma opção. Faço 
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acompanhamento psicológico desde os 16. Recentemente fiquei 2 anos sem nenhum 
episódio, mas agora tive uma recaída. 
Eu comecei me cortando com navalha, no pulso. Depois arranhões. E essa era a 
forma principal. Quando comecei a terapia eu já não me lesionava tão 
frequentemente, mas em alguns momentos tive/tenho recaídas. E também comecei a 
perceber que houve muita transferência. Por exemplo, eu parei de fazer cortes com a 
gilete, mas comecei a arrancar casquinhas e apertar de propósito minhas espinhas, 
pra que criasse um machucado. Depois comecei a ter episódios de compulsão 
alimentar nos momentos que geralmente seriam episódios de auto lesão. Fica 
parecendo que é algo que nunca vai embora de verdade. É como se fosse possível 
construir paredes que ajudam, mas o abismo sempre continua ali por trás das paredes, 
e vez ou outra elas desabam. 
 

 Análise Mecanismo de defesa para lidar com emoções negativas 

 Taxonômica Variabilidade/ Anestesiação/ Antecipação 

 QDCA Substituir a dor mental pela dor física/ Anestesiar os sentimentos 

 

 

PARTICIPANTE 18 

Sexo feminino, 21 anos, cor parda, ensino médio.  

Início do comportamento: 14 anos 
Fim do comportamento: 15 anos 
Como parou/controlou-se? Ajuda do namorado e dos amigos. 
Métodos: Cortar-se, Marcar-se 
Função/Motivação: Sentimento de impotência. Me sentindo parte de um 

nicho (teve bastante influência da internet) 
 

Relato: Não me lembro exatamente o que foi, mas na maioria das vezes que eu me 
autolesionava era por causa de frustrações com amizades, pessoas em que eu 
confiava me deixavam para baixo, as minhas amigas ficavam com os meninos que 
eu gostava e assim eu achava que eu nunca era suficiente, que tinha algo de errado 
comigo e que eu não iria ser escolhida para nada. Era um sentimento de impotência 
e solidão. Achava que sempre estaria sozinha. Via minhas amigas namorando e 
saindo com pessoas naquela época, menos eu estava nesse grupo.  
Eu tive apoio, tanto dessas próprias amigas quanto do meu namorado atual (na época 
era meu amigo de escola). Elas e ele sabiam que eu estava me autolesionando e me 
repreendendo. Elas ficaram perto de mim e me apoiando em cada passo que eu dava 
que agora se tratava de uma luta comigo mesma e não mais relacionada a elas e os 
meninos. Tinha se tornado uma situação de baixa autoestima. Com 14 anos a maioria 
das meninas já começam a mostrar interesse sexual por outra pessoa e quando você 
não é correspondido por esse interesse, nessa idade, parece o fim do mundo. Parece 
que você nunca irá ser bem sucedida "nessa área", você começa a olhar para o seu 
corpo e tentar entender porque ele não é um objeto de desejo para outras pessoas. 
Você começa a querer mudar algumas coisas em você de forma imediata, como 
maquiagem, roupas, cabelo... Mas com a autoestima baixa, você vê que as meninas 
que usam o mesmo batom que você ficam muito mais bonitas e interessantes. Então 
você desiste de usar o batom. A autolesão veio quando pareceu que nada estava 
dando certo e que eu nunca ia ser notada. Era isso que eu queria, atenção. Mas eu 
não mostrava minhas autolesões para ter atenção, mas mais para suprir essa 
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necessidade. Acho que era uma atenção minha comigo mesma. Meu namorado 
atual (amigo naquela época) foi o primeiro que viu minhas autolesões. Ele mostrou 
afeto, preocupação e carinho e conversava comigo horas e horas. Ele demonstrou 
compreensão, pois era algo que incomodava a ele também. Ele se autolesionava 
também. Então a partir disso pudemos compartilhar o porquê fazíamos isso sem que 
escutássemos "para de fazer isso, porque é errado". Minha amiga de escola, quando 
soube que eu estava me autolesionando começou a ficar mais próxima de mim. Ela 
me ajudou a superar esse momento. Muito disso tudo teve bastante influência da 
internet. Na época, eu tinha um instagram que eu só postava e seguia contas com 
um conteúdo mais "dark" onde falava de autolesões, frustrações, sentimentos 
negativos e até transtornos alimentares. A paleta de cores era basicamente preta e 
branca ou algo meio frio como azul. 
 

 Análise Sofrimento no funcionamento interpessoal 

 Taxonômica Disfuncionalidade/ Insociabilidade/ Desesperança 

 QDCA Chamar a atenção/ Anestesiar sentimentos/ Lidar com sentimento 
de solidão 

 
 

PARTICIPANTE 19 

Sexo feminino, 22 anos, cor branca, ensino médio.  
Início do comportamento: 14 
Fim do comportamento: - 
Como parou/controlou-se? - 
Métodos: Arranhões Graves, Bater em si mesmo, Cortar-se, 

Engolir substâncias perigosas, Esfregar a pele contra 
superfícies ásperas, Furar-se com agulhas, Marcar-se, 
Mexer nas feridas que estão cicatrizando 

Função/Motivação: Depressão (opção sexual incompatível com a religião). 
 

Relato: Descobri que gostava de garotas com 14 anos, e isso era incompatível com 
minha religião, entrei em depressão, comecei a me cortar para me punir por ser quem 
eu sou, depois foi um refúgio da tristeza e apatia. Hoje mesmo com recaídas são muito 
raras e d de forma menos grave (coisa de 1 vez por ano). 
 

 Análise Conflito interno por causa da religião 

 Taxonômica Negatividade/ Intimidação 

 QDCA Punir-se por algo/ Alcançar sentimento de paz 

 

 

 

PARTICIPANTE 20 

Sexo feminino, 22 anos, cor branca, ensino médio.  

Início do comportamento: 13 
Fim do comportamento: 20 
Como parou/controlou-se? Terapia e acompanhamento psiquiátrico  
Métodos: Arranhões Graves, Bater em si mesmo, Beliscar-se, 

Cortar-se, Esfregar a pele contra superfícies ásperas, 
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Furar-se com agulhas, Marcar-se, Mexer nas feridas 
que estão cicatrizando. 

Função/Motivação: Acalmar. 
 

Relato: Não me lembro muito bem de quando começou, lembro que me arranhava 

porque me acalmava, fui aumentando a intensidade, quando entrei na faculdade 
melhorei consideravelmente. 
 

 Análise Tentativa de induzir a um sentimento positivo. 

 Taxonômica Expectação 

 QDCA Alcançar sentimento de paz 

 

 

 

PARTICIPANTE 21 

Sexo feminino, 22 anos, cor branca, Ensino superior.  
Início do comportamento: 12 anos 
Fim do comportamento: - 
Como parou/controlou-se? - 
Métodos: Bater em si mesmo 
Função/Motivação: Prazer 

 
Relato: Me autolesiono há 10 anos por meio de socos moderados nas mãos, bracos 
e coxas buscando causar espasmos musculares, isso me dá um prazer (não sexual, 
mas de bem estar e relaxamento), ao mesmo tempo que me sinto culpada por estar 
me machucando. Comecei aos 12 anos, se agravou (em questão a todos perceberem 
pelos braços e pernas estarem cheios de hematomas dos 13 aos 16 (época que tive 
crises de pânico e entrei em depressão profunda), continuo até hoje(22 anos) mas 
consigo passar dias sem lembrar de me autolesiona. Só me lesiono quando estou com 
muita ansiedade. Quando tomei um remédio que acabou com o prazer que eu sentia 
me lesionando, eu me lesionava mesmo assim, como se fosse um hábito ter aquele 
momento comigo mesma. Bati acidentalmente uma parte da palma da minha mão 
em alguma superfície e isso gerou o espasmo muscular, depois que testei eu 
mesma bater na minha mão pra causar isso fiquei extremamente viciada em 
causar isso. Me autolesiono até hoje mas tomei por um tempo o remédio Depakote, 
e ele tirou "magicamente" todo o prazer que eu sentia em fazer isso (o que não me 
deixou tão feliz por estar muito habituada e não achar na época que isso era algo ruim, 
pois me causa mais prazer que dor), mas um tempo depois de uso a vontade voltou 
normalmente.  
Tinha 12 anos, acompanhava diariamente meu avô(que faleceu no dia que eu 
comecei a me autolesionar) na quimioterapia, já vinha lidando com compulsão 
alimentar por muita ansiedade, e outros sintomas de depressão na época. Minha 
autolesão gira apenas em torno da busca desse prazer e obsessão bizarros em 
relação a espasmos musculares. Já gostava disso antes mas quando descobri que 
conseguiria causar a mim mesma não parei mais. Me viciei então a aula era um 
momento agoniante em que eu queria muito lesionar mas não podia, ia pro banheiro 
fazer escondida. Calejei os dedos e enchi meus braços de hematomas(quando meus 
pais descobriram). Uma vez a minha avó me viu fazendo e eu quis morri pois pra mim 
era mais vergonhoso do que por exemplo alguém me ver me masturbando. Minha 



81 

 

 

mãe ouvia de longe eu em outro cômodo me lesionando(pois faz barulho) e a 
vergonha era grande. Acho que já chegou a ser a minha sensação preferida de todas, 
sempre tirava um tempo pra fazer isso e parecia um transe, focando a atenção e 
pensando apenas nisso, não pensava em mais nada. Por fazer por tanto tempo, 
quando o remédio me tirou essa vontade eu me senti mal, pois tinha isso como algo 
muito íntimo, importante pra mim/minha história, me sentia diferente(e única). Hoje 
aos 22 não tenho mais como um vício, costumo fazer quando sento em frente ao 
notebook para estudar, faço o tempo todo até terminar a leitura, mas não me causa 
mais o mesmo prazer de antes, muitas vezes faço e não sinto que a dor valeu a pena 
a pouca satisfação que adquiri. 
 

 Análise Precipitado pela busca de sensação de prazer 

 Taxonômica Continuidade/Perceptibilidade/Anestesiação/ Desesperança 

 QDCA Alcançar sentimento de paz/ Anestesiar sentimentos 

 
 
 

PARTICIPANTE 22 

Sexo Masculino, 22 anos, cor branca, Ensino médio.  

Início do comportamento: 15 anos 
Fim do comportamento: - 
Como parou/controlou-se?  
Métodos: Cortar-se, Puxar o cabelo 
Função/Motivação: Estou evitando algo pior, como o suicídio ou autolesões 

descontroladas. Minhas frustrações. (Vingança). 
 

Relato: Somente me autolesionei em ocasiões excepcionais. Tentei algumas vezes 
quando tinha 15 anos e em um surto aos 21 anos de idade. Estava tentando 
encontrar uma maneira de aliviar meu sofrimento emocional, mas não funcionou. 
Nunca criei o hábito, foram momentos isolados e excepcionais. Na adolescência tive 
muitas amigas que se cortavam e quis experimentar o mesmo como tentativa de 
aliviar meu sofrimento mental e emocional. Felizmente não funcionou. Aos 21 
anos, durante uma época de mudanças muito traumáticas e brigas com amigos e 
familiares, isolamento e culpa fiquei extremamente instável. Um dia tomei muitos 
comprimidos de alprazolam e fiquei tonto, desorientado e dopado. Nessa 
desorientação quebrei a porta de vidro do banheiro do meu quarto. Por estar frustrado 
com isso e com mudanças que eu não queria me sentei no vaso e me cortei com um 
caco de vidro da mesma forma que minha melhor amiga o faz, com raiva fiz vários 
cortes superficiais, mas em todo o braço e coxa. No meu torpor fiz isso por minhas 
frustrações, para que minha família levasse a sério o que estava sentindo e para 
me vingar deles. 
 

 Análise Associado ao funcionamento disfuncional familiar 

 Taxonômica Anestesiação/ Desesperança/ Intimidação/ Expectação/ 
Disfuncionalidade  

 QDCA Anestesiar os sentimentos/ Alcançar sentimento de paz/ Chamar 
a atenção/ Expressar raiva ou frustração por outra pessoa 
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PARTICIPANTE 23 

Sexo feminino, 23 anos, cor branca, Ensino superior.  

Início do comportamento: 15anos 
Fim do comportamento: 23 anos 
Como parou/controlou-se? Ocupando as mãos e medicamento. 
Métodos: Marcar-se, Mexer nas feridas que estão cicatrizando, 

Espremer espinhas, cravos e quaisquer outras “bolinhas” 
que apareçam 

Função/Motivação: Sensação de alívio no momento do ato (Infecções na 
pele) 
 

Relato: Meu Comportamento Autolesivo se iniciou aproximadamente aos 15 anos. 
Sou uma pessoa muito alérgica e lembro que aos 15 anos depilava o corpo inteiro e 
isso me causava alergias horríveis e inclusive dolorosas de pele mas que eu preferia 
do que aceitar meus 82spre, ate certo ponto. As alergias começaram a piorar e 
inflamar e eu comecei a espreme-las. Eu não espremia algumas acnes que tinha no 
rosto, mas quando comecei a ter essas lesões (foliculite e ceratose pilar) no corpo 
fiquei muito mais espreme da em procurar por elas para espreme-las. Sempre me 
deu uma sensação de alívio no momento do ato, que muitas vezes se estende 
por muitos minutos pois eu vasculho o corpo inteiro. Minha mãe e avó também 
tem o mesmo hábito, mas não na mesma intensidade, as vezes eu acho que por 
facilidade delas de se alienarem aos problemas, delas e do mundo. Ocupando as 
mãos e tratando as imperfeições na pele (evito que elas apareçam p que eu não me 
sinta “tentada” a espremer) e com tratamento médico com acetilcisteina. 
 

 Análise Busca por sensação de alívio e prazer 

 Taxonômica Anestesiação 

 QDCA Reduzir a tensão 

 

 

PARTICIPANTE 24 

Sexo feminino, 23 anos, cor branca, Ensino médio.  
Início do comportamento: 17 anos 
Fim do comportamento: - 
Como parou/controlou-se? Autocontrole, mas de vez em quando tenho recaídas 
Métodos: Arranhões Graves, Bater em si mesmo. 
Função/Motivação: Depressão e raiva. Desejo de ver sangue.  

 
Relato: No início, tinha recém entrado em depressão e sentia muita raiva dos 
outros e de mim e precisava aliviar em algo, então aliviava em mim, me batendo 
ou me arranhando até sangrar, ou raspando algo afiado na minha barriga. Minha 
raiva melhorou bastante nos últimos anos. Raramente ainda sinto vontade de me 
cortar, quando estou em profundo desespero, com muita raiva ou em crise de 
pensamentos ruins sobre mim mesma. Quando realizo um Comportamento 
Autolesivo, faço desejando ver sangue e esperando que fique cicatriz. No final de 
tudo, sinto orgulho das minhas cicatrizes. Não acho que esse tipo de 
comportamento (na situação que vivo) seria um problema se não houvesse 
julgamento das outras pessoas. Deixo de fazer mais pelo que os outros, próximos de 
mim, podem falar. 
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 Análise Tentativa de induzir um sentimento positivo e expressar raiva 

 Taxonômica Anestesiação/ Perceptilidade/ Lesividade/ Desesperança/ 
Expectação/ Especialização/ Precipitação/ Negatividade/ 
Descontrole/ Variabilidade  

 QDCA Anestesiar sentimentos/ Diversão/ Distrair-se de pensamentos 
ruins/ Reduzir tensão ou ansiedade/ Expressar raiva ou frustração 

 

 

PARTICIPANTE 25 

Sexo feminino, 23 anos, cor branca, Ensino médio.  

Início do comportamento: 17 anos 
Fim do comportamento: 20 anos 
Como parou/controlou-se? Parou com o tempo. 
Métodos: Cortar-se, Furar-se com agulhas 
Função/Motivação: Ódio 

 
Relato: Acredito que ter lido na internet sobre esse comportamento, tenha influenciado 
a fazer. A primeira vez foi por conta do pai. A segunda, por um relacionamento 
adolescente que a família não permitia. A terceira foi em um momento de depressão 
em que não me sentia capaz, me sentia vazia, etc. A casa estava passando por 
reforma e o pai constantemente gritava com os pedreiros. O ódio e a vontade que 
tinha de matá-lo me dava vontade de me autolesionar para não fazer contra ele. 
Tendo em vista que minha mãe nunca permitia que eu ligasse para a polícia 
durante/depois das agressões. Váaarios fatores influenciaram para essa ação. Hoje 
me dia está tudo bem, estou casada mas ainda há sintomas de depressão, porém 
sem autolesão. Adolescência é uma loucura, é tudo muito intenso. Era 8 ou 80.  
 

 Análise Questões associadas ao desenvolvimento 

 Taxonômica Disfuncionalidade/ Anestesiação 

 QDCA Alcançar sentimento de paz/ Expressar raiva ou frustração  

 

 

PARTICIPANTE 26 

Sexo feminino, 23 anos, cor branca, Ensino médio.  

Início do comportamento: 18 anos 
Fim do comportamento: - 
Como parou/controlou-se? Terapia. 
Métodos: Arranhões Graves, Beliscar-se, Cortar-se, Esfregar a 

pele contra superfícies ásperas, Mexer nas feridas 
cicatrizando, Morder-se, Puxar o cabelo, Queimar-se. 

Função/Motivação: Me impedir de chorar, de demonstrar tristeza para o 
outro (anorexia e bulimia), ideação suicida, que são 
raros. Ainda tenho tricotilomania. 

Relato: Eu estava em um shopping com uns amigos e me senti culpada por comer (eu 
tinha anorexia e bulimia na época). Me senti um pouco solitária, mesmo que 
estivesse entre meus melhores amigos, e me senti desesperada para ir pra casa. 
Comecei a me machucar para tentar aliviar o desespero de estar me sentindo só 
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e culpada por comer. Comecei a me autolesionar com 17, 18 anos mais ou menos, 
quando tinha o diagnóstico de depressão, estava em um relacionamento ruim e 
tinha crises de ansiedade o tempo todo. Costumava me cortar ou me arranhar com 
mais frequência, mas tinha outros comportamentos autolesivos. Fazia isso com o 
objetivo de aliviar a dor emocional e de chamar a minha atenção pro machucado 
(assim, não sentiria tanto a dor emocional). Costumava fazer isso sozinha, mas 
quando estava com alguém (e isso ainda acontece hoje), me machucava de um jeito 
que o outro não pudesse ver (arranhava meus braços e minhas pernas por debaixo 
de uma mesa, pela lateral da saia, etc.). 
Fiz terapia. Ainda me machuco de vez em quando mas é algo bem mais controlado. 
Hoje faço isso raramente, apenas em momentos de muita crise ou de ideação 
suicida, que são raros. Ainda tenho tricotilomania (transtorno relacionado a arrancar 
fios de cabelo), mas não sei se esse comportamento se enquadra como autolesivo. 
 

 Análise Comportamento disparado por episódios de tensão 

 Taxonômica Perceptibilidade/ Espectação/ Anestesiação/ Somatização/ 
Disfuncionalidade 

 QDCA Substituir a dor mental pela dor física/ Tornar visível a dor que 
sente por dentro 

 

 

PARTICIPANTE 27 

Sexo feminino, 24 anos, cor branca, Ensino médio.  

Início do comportamento: 12 anos 
Fim do comportamento: - 
Como parou/controlou-se? Nunca parei. Tomo remédios ... tem diminuído. 
Métodos: Arranhões Graves, Bater em si mesmo, Cortar-se, 

Engolir substâncias perigosas, Furar-se com agulhas, 
Marcar-se, Mexer nas feridas que estão cicatrizando, 
Morder-se, Queimar-se. 

Função/Motivação: Abusos por parte do pai da minha mãe. (ideação 
suicida). 
 

Relato: Comecei por volta de uns 11/12 anos, após abusos por parte do pai da 
minha mãe, sentia muito medo, tomava remédios aleatórios que encontrava pela casa 
pra ver se morria, um dia eu simplesmente peguei um estilete e cortei meu pulso, isso 
em um surto de raiva e depois tristeza, com o tempo fui controlando, hoje não me 
corto mais, as vezes quando surto ainda tomo remédios, mas tem diminuido esses 
surtos, mas tenho mania de me pinicar até fazer feridas e depois arrancar as cascas 
dos machucados, as vezes faço sem perceber. 
 

 Análise Inicialmente com ideação suicida substituído pelo 
Comportamento Autolesivo para regulação das emoções 

 Taxonômica Lesividade/ Desesperança 

 QDCA Expressar sentimentos de raiva por outra pessoa 
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PARTICIPANTE 28 

Sexo feminino, 25 anos, cor parda, Ensino médio.  

Início do comportamento: Infância 
Fim do comportamento: - 
Como parou/controlou-se? Nunca consegui. 
Métodos: Arranhões Graves, Bater em si mesmo, Beliscar-se, 

Cortar-se, Furar-se com agulhas, Mexer nas feridas que 
estão cicatrizando. 

Função/Motivação: Queria me sentir feia, menos atraente, para distanciar 
homens do meu corpo 
 

Relato: Queria me sentir feia, menos atraente, para distanciar homens do meu corpo. 
Nunca consegui (parar), as vezes mudo o foco da área que sinto necessidade de 
lesionar Não me sinto a vontade em falar. A única parte que sinto até orgulho de falar 
foi 3 dias consecutivos que me curei desse hábito com o melhor remédio, a felicidade, 
passei os quartos dias com uma pessoa que amo muito atualmente, não senti 
nenhuma necessidade de me lesionar e tive melhora significa nas marcas das lesões 
anteriores, foi meu maior alívio. Pena que durou apenas 3 dias. 
 

 Análise Estado de sentimento negativo 

 Taxonômica Desesperança 

 QDCA Punir-se por algo 

 
 

 

PARTICIPANTE 29 

Sexo feminino, 26 anos, cor branca, Ensino superior.  

Início do comportamento: Infância 
Fim do comportamento: - 
Como parou/controlou-se? Não consegui. 
Métodos: Arranhões Graves, Mexer nas feridas que estão 

cicatrizando. 
Função/Motivação: Compulsão. Transtorno de autoimagem. 

 
Relato: Quando criança, coçava picadas de inseto até formar casquinha e ficava 
retirando as casquinhas, porém parou.Estava morando sozinha e passando por um 
período super difícil, comecei a desenvolver acne e esse foi o gatilho para começar a 
me autolesionar de maneira compulsiva. Acho que muitas vezes meu picking acontece 
sem que eu perceba, sem que tenha uma causa aparente. (Sensação de satisfação 
ao retirar casquinha/ espremer cravos e espinhas.) Não me lembro do gatilho, mas 
lembro estar com uma espinha interna horrível que não saia de jeito nenhum. Comecei 
a apertar, porém não saía e acabou formando uma casca enorme no meu queixo.  
Acho que o picking, que é o meu caso, tem muita relação com o transtorno de 
autoimagem. Nunca tive muita autoestima e toda vez que isso era colocado à prova, 
eu partia para a compulsão. Hoje sinto um pouco mais de controle, porém é bem difícil 
evitar usar certas roupas e sair apenas de maquiagem. Sempre saio na rua pensando 
que estão reparando em mim. Que sou um monstro. Horrorosa. Junto com o picking 
veio a compulsão alimentar e tudo vira uma bola de neve. Já procurei tratamentos 
especializados, mas como moro no interior, é praticamente impossível. 
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 Análise Meio de controle da sensação de solidão e medo 

 Taxonômica Desesperança/Expectação 

 QDCA Alcançar sentimento de paz/ Lidar com sentimento de solidão 

 

 

PARTICIPANTE 30 

Sexo feminino, 27 anos, cor parda, Especialização.  
Início do comportamento: 09 anos 
Fim do comportamento: 23 anos 
Como parou/controlou-se? Buscando me conhecer melhor e administrar as 

emoções. 
Métodos: Bater em si mesmo, Beliscar-se, Engolir substâncias 

perigosas, Morder-se 
Função/Motivação: Timidez. 

 
Relato: Foi uma fase muito difícil, pois sempre fui uma criança tímida que sentia com 
intensidade tudo, quando tinha Comportamento Autolesivo sempre fazia escondido 
para q a minha família se sentisse culpada por nada pois já tinha problemas de mais.  
 

 Análise Afastar sentimento de insegurança e baixa autoestima 

 Taxonômica Anestesiação/ Insociabilidade 

 QDCA Sentir-se vivo/ Alcançar sentimento de paz 

 
 
 

PARTICIPANTE 31  

Sexo feminino, 31 anos, cor branca, Ensino superior.  

Início do comportamento: Não sei dizer  
Fim do comportamento: - 
Como parou/controlou-se? Ainda faço  
Métodos: Mexer nas feridas que estão cicatrizando 
Função/Motivação: Não sei dizer muito bem. 
 
Relato: (...) eu quebrava uma unha na outra, e sempre que tinha machucado tirava 
casquinhas, agora cutuco espinhas, meu rosto fica todo machucado. Não sei dizer 
muito bem, mas é gostoso, quando estou tirando casquinhas das espinhas. Mas 
quando vejo o rosto todo vermelho a sensação é de frustração e tristeza. Em qualquer 
lugar eu cutuco, as vezes quando estou com amigos e estou entretida nao faço. Mas 
quando paro ou chego em casa a primeira coisa é levar a mão ao rosto. Não parei 
ainda. Bom.. desde criança me lembro de tirar casquinhas dos machucados. Unha 
grande só fui ter na adolescência, e ainda às vezes quebro a unha uma na outra. 
Sempre levando bronca de todos, até hoje levo. Se faço um machucadinho demora 
tempos para melhorar, às vezes fico nervosa quando meu marido fica falando que 
tenho que parar, que estou demais, (como se fácil). Minha filha fica falando para eu 
parar, ela tem 5 anos, e eu morro de medo dela tbm pegar essa mania. Enfim.. a 
sensação de ter essa mania é muito triste, não ter a pele aparentemente bonita me 
trás um sentimento de tristeza e ao mesmo tempo fraqueza de conseguir vencer essa 
mania, que há pouco descobri que é uma doença. 
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PARTICIPANTE 32 

Sexo feminino, 32 anos, cor branca, Ensino superior.  

Início do comportamento: 6 anos o skinpickng e com 12 automutilação 
Fim do comportamento: 15 parei de me cortar mas me machuco tipo skinpicking 

até hoje  
Como parou/controlou-se? - 
Métodos: Arranhões Graves, Cortar-se, Engolir substâncias 

perigosas, Mexer nas feridas que estão cicatrizando, 
Queimar-se. 

Função/Motivação: Rejeição. Distração, escape, externar a dor interna. 
 
Relato: Redirecionei minha auto destruição para as drogas e abuso alcoólico, parei de 
usar drogas  faz 5 anos e 3 sem beber , mas ainda realizo skinpicking. Sou adotiva , 
tenho um histórico de me sentir rejeitada , tento me lembrar ao certo quando 
comecei com o skinpickng,  mas só me recordo de ir fazer tratamentos com gelo seco 
após a separação dos meus pais , na adolescência se intensificou e além de me 
machucar eu me cortei durante um longo tempo , nunca de modo grave ou muito 
aparente mas com frequência, após anos de abusl alcoólico e de uso de drogas hoje 
estou limpa sou professora e só quero parar com o skinpickng,  lido melhor com minha 
depressão e ansiedade , me respeitando em dias de crise e tentando me culpar menos 
pelo q não posso controlar . Obrigada por me lerem. 
 

 Análise Mecanismo de defesa e autoproteção 

 Taxonômica Desesperança; precipitação 

 QDCA Punir-se por algo 

 

 

 

PARTICIPANTE 33 

Sexo feminino, 36 anos, cor parda, Especialização.  
Início do comportamento: 15 anos 
Fim do comportamento: 18 anos 
Como parou/controlou-se? Decisão própria 
Métodos: Pressionava a unha contra o dedo, bem embaixo da 

outra unha  
Função/Motivação: focar em outra sensação que não fosse a ansiedade 
 
Relato: O autolesionamento não durou muito tempo, era esporádico. Era uma forma 
de focar em outra sensação que não fosse a ansiedade. Com o tempo, fui 
percebendo que não me fazia bem e comecei a escrever para liberar as minhas 
emoções  
 

 Análise Busca por autocontrole 

 Taxonômica Somatização 

 QDCA Alcançar sentimento de paz 
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PARTICIPANTE 34 

Sexo feminino, 36 anos, cor parda, Graduação.  

Início do comportamento: 14 
Fim do comportamento: - 
Como parou/controlou-se? Mudando minha forma de pensar 
Métodos: Cortar-se, Furar-se com agulhas, Mexer nas feridas que 

estão cicatrizando, Morder-se, Puxar o cabelo 
Função/Motivação: - 
 
Relato: A primeira vez q me autolesionei de forma mais severa, escrevi "Kurt" (de Kurt 
Cobain) na minha perna com um estilete, não foi profundo por ter sido mais difícil 
cortar a pele do q eu imaginava, mas chegou a ferir. Comumente me autolesiono 
mordendo as costas das minhas mãos quando estou muito ansiosa ou irritada. 
 

 Análise Não foi possível identificar a motivação/função 

 
 
 
 

PARTICIPANTE 35 

Sexo feminino, 41 anos, cor branca, Especialização 
Início do comportamento: 07 anos 
Fim do comportamento: - 
Como parou/controlou-se? Não consegui  
Métodos: Mexer nas feridas que estão cicatrizando, Puxar o 

cabelo, Arrancar pele do pé inteiro , me cortar com 
cortador de unha. 

Função/Motivação: - 
 
Relato: Primeiro comecei comendo as beiradinhas das peles dos dedos das mãos .... 
e depois passei a arrancar a pele dos pés. Hoje em dia arranco quase a pele toda da 
sola do pé inteiro. Quase não consigo pisar no chão no dia seguinte q me lesiono. 
Choro, me sinto culpada. É mt triste. Já sofri mt nos relacionamentos por vergonha 
das lesões. 
 

 Análise Não foi possível identificar a motivação/função 

 
 
PARTICIPANTE 36 

Sexo feminino, 44 anos, cor branca, Ensino superior.  

Início do comportamento: 25 anos 
Fim do comportamento: - 
Como parou/controlou-se? Não consegui. 
Métodos: Mexer nas feridas que estão cicatrizando. 
Função/Motivação: Ainda não sei bem o motivo que me leva a isso. 
 
Relato: Eu tive uma crise de Pânico ha muitos anos atrás, onde me levou a cutucar 
espinhas no rosto. Onde não havia espinhas eu arranhava ate surgir uma para eu 
poder cutucar. Meu rosto todo manchado e cheio de feridas. Tratei a síndrome do 
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pânico e a depressão, porem essa mania nunca acabou. Continuo cutucando o rosto 
diariamente.  
 

 Análise Comportamento associado a depressão e síndrome de pânico 

 Taxonômica Somatização 

 QDCA Anestesiar sentimentos/ Alcançar sentimento de paz’ 

 
 

PARTICIPANTE 37 

Sexo feminino, 48 anos, cor parda, Especialização.  

Início do comportamento: 16 anos  
Fim do comportamento: 30 anos 
Como parou/controlou-se? Aumentando a comunhão com Deus. 
Métodos: Puxar o cabelo 
Função/Motivação: Ansiedade. 
 
Relato: Me sentia ansiosa pelo futuro em todo o tempo. E impotente também frente 
ao que queria realizar. Muitos sonhos e pouca condição de realizá-los. 

 Análise Busca por regulação emocional e alivio 

 Taxonômica Anestesiação/ Expectação 

 QDCA Alcançar sentimento de paz 

 

 

PARTICIPANTE 38 

Sexo feminino, 57 anos, cor parda, Doutorado.  
Início do comportamento: 6-7 anos. 
Fim do comportamento: - 
Como parou/controlou-se?  
Métodos: Roer as unhas e as cutículas, ferindo os dedos. 
Função/Motivação:  
 
Relato: Com autoconhecimento e psicoterapia é possível o controle das emoções. 
Roer as unhas é um hábito nocivo, mas é aceitável socialmente, apesar de ser um 
indicativo da ansiedade. Pode-se abandonar o hábito de roer as unhas, mas a 
sensação de autolesionamento é de alívio e mesmo sem roer as unhas, pode-se 
passar a se machucar, arrancando pequenos pedaços da cutícula e da pele em redor 
dos dedos. Há períodos de equilíbrio emocional sem o autolesionamento. Mas o 
descuido com o acúmulo de emoções não expressadas leva a um surto, que se inicia 
com o "roer as unhas", como uma declaração de rendição e de alívio, que leva "ao 
devoramento" dos dedos, provocando pequenos machucados bem dolorosos. 
 

 Análise Não foi possível identificar a motivação/função 

 

De todo o exposto consideramos que os pequenos fragmentos das histórias de 

vida relatadas no Questionário de Declarações do Comportamento Autolesivo trazem 

em sua essência um campo vasto de elementos para análise da percepção, 
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sensações e experiências vividas pelos participantes em relação as lembranças da 

adolescência e, em alguns casos, da infância.  

Foi possível confirmar padrões para o Comportamento Autolesivo e, para além 

de funções e motivações, alguns relatos guardam significados que devem ser 

considerados para a continuidade do estudo do comportamento autolesivo, como por 

exemplo a autolesão para evitar um mal maior, sendo este mal um possível 

assassinato, como podemos verificar no relato do Participante 25 quando este afirma 

que busca na autolesão um escape para não matar o pai.  

No Apêndice B são apresentadas declarações dos participantes em relação as 

funções ou motivações que levaram a desenvolver o Comportamento Autolesivo, a 

partir da narrativa dos próprios participantes, sendo os fatores principais: Acalmar, 

sentir alívio, autopunição, autossabotagem, chamar a atenção, concentração, 

distração, evitar o suicídio, mostrar que é forte, prazer, regular a emoção, sentir -se 

vivo, sentir-se aceito, vontade de sentir dor. No Apêndice apresentamos trechos dos 

relatos onde os participantes informam qual mecanismo utilizaram para parar o 

comportamento autolesivo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente pesquisa estudou o Comportamento Autolesivo a partir de três 

perspectivas i) Participantes que nunca se autolesionaram nem conhecem pessoas 

que se autolesionaram; ii) Participantes que nunca se autolesionaram mas conhecem 

pessoas que se autolesionaram na adolescência e iii) Participantes que se 

autolesionaram a fim de compreender melhor o Comportamento Autolesivo e qual a 

função do comportamento para o início e para sua continuidade. A partir do 

Questionário de Declarações do Comportamento Autolesivo – QDCA foi possível 

responder as questões propostas nos objetivos da pesquisa além de encontrar outros 

resultados relevantes.  

Ao analisarmos o Comportamento Autolesivo percebemos que existem muitas 

variáveis a serem analisadas na tentativa de explicar estas condutas por meio de 

formulações simples ou complexas a partir das determinantes já conhecidas como 

prevalência do sexo feminino e inicio do comportamento na adolescência, a não 

ideação suicida e desejo de permanecer vivo, a intensão de provocar dano a si 

mesmo, a continuidade, associação com pensamentos negativos e dificuldade nos 

relacionamentos interpessoais, sensação de merecimento da dor, variedade de 

métodos e locais da lesão, a função de alívio e regulação das emoções, entre outras 

características, coincidindo com os achados na literatura (Nock e Prinstein, 2004; 

Klonsky, 2011). 

As principais funções do Comportamento Autolesivo coincidiram na opinião dos 

três grupos, sendo as mais relevantes “Expressar raiva ou frustração consigo mesmo” 

(77,16%); Substituir a dor mental pela dor física (79%); Reduzir a tensão ou a 

ansiedade (70%); Anestesiar os sentimentos (67,12%); Lidar com sentimento de 

solidão (57%); Tornar visível a dor que sente por dentro (58,2%); Distrair-se de 

sentimentos ou pensamentos ruins (57,2%). Estes resultados sugerem que o 

Comportamento Autolesivo exerce principalmente as funções de regulação de 

sentimentos e redução de tensão do indivíduo para com ele mesmo. 

Os principais métodos que apareceram como resultado da pesquisa foram: 

Cortar-se (58,7%); Arranhões Graves (45,5%); Bater em si mesmo (34,7%); Beliscar-

se (18,2%); Esfregar a pele contra superfícies ásperas (11,6); Marcar-se (19%); 
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Morder-se (28,9%); Puxar o cabelo (33,1%); Queimar-se (14%); Furar-se com agulha 

(14%); Engolir substâncias perigosas (18,2%); Mexer nas feridas que estão 

cicatrizando (33,1%); Bater a cabeça na parede (1,7%) e; Alta dosagem de 

medicamentos (1,7%). 

Já os métodos: Bater a cabeça na parede; Socos na parede; Arranhões leves; 

Espremer espinhas e cravos; Esmurrar a paredes e; Arrancar o tempo todo a cutícula 

até sangrar, foram citados apenas uma vez cada um. Geralmente os métodos são 

combinados, podendo o indivíduo iniciar por um método e ir associando outro(s). 

Muitos participantes apresentaram mais de três métodos combinados entre si. 

Confirmou-se na amostra que o início do comportamento em geral ocorre na 

adolescência, mais precisamente nos primeiros anos entre 12 a 15 anos de idade. 

Tendo em vista que a pesquisa foi feita a partir das lembranças do indivíduo adulto 

em relação ao seu Comportamento Autolesivo na adolescência, pode ser considerado 

uma pequena variável na idade de início. 

A relação entre a idade do participante, a idade de início e do fim do 

Comportamento Autolesivo indica que quanto mais cedo começar a prática autolesiva, 

mais difícil parar e maior tempo o comportamento irá persistir o que só poderá ser 

confirmado a partir de estudos com este objetivo específico. 

Uma preocupação que se revela a partir desse estudo é que mesmo já estando 

na fase adulta, constatou-se um alto número de pessoas que iniciaram o 

Comportamento Autolesivo na infância ou adolescência, mas não conseguiram parar 

e, mesmo entre aqueles que declararam ter conseguido parar, alguns afirmaram que 

diante de alguma situação estressante sentem dificuldade de controlar a vontade de 

se autolesionar. 

Os participantes que declararam como conseguiram parar (n=81),  Os 

resultados para “Conseguiu parar de se autolesionar”, dentre os participantes que 

declararam ter conseguido (n=81), sugerem que o autocontrole (50,61%), é o principal 

elemento para o fim das autolesões e, conforme as declarações, o autocontrole pode 

advir da maturidade, da vergonha do comportamento, de perceber que não estava 

resolvendo, da mudança de situação ou enfrentamento do problema propulsor e da 

decisão consciente de parar – Apêndice C. 
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Como fator que contribuiu para o fim do comportamento a ajuda psicológica 

contribuiu em 32,10% dos casos, associado ao tratamento psiquiátrico e medicação. 

Outros indicadores como ajuda de outras pessoas como parente e amigos e religião, 

ou inserção em um grupo religioso também foram apontados como principais meios 

para conseguir parar ou controlar a autolesão. Este indicativo pode ser verificado no 

Apêndice C.  

Os participantes que recorreram ao tratamento psicológico ou psiquiátrico, 

alegaram que a terapia foi um fator determinante para deixar o Comportamento 

Autolesivo, sendo esta a causa que aparece em segundo lugar. Como forma de 

conseguir parar com o comportamento, alguns atribuíram a ajuda de amigos, parentes 

e a fé em Deus ou religião como determinantes sendo estes fatores de proteção 

importantes para a intervenção do Comportamento Autolesivo – Apêndice C.  

Alguns participantes alegaram ter tipo problemas de relacionamento por se 

autolesionaram, sendo que destes, 24 (19,8%) relataram problemas na escola, 50 

(41,3%) falaram que tiveram problemas na família, 2 (1,7%) vivenciaram problemas 

no trabalho, porém 63 (52,1%) declararam que nunca tiveram nenhum tipo de 

problema de relacionamento por se autolesionarem. 

A pesquisa revelou que 100% dos participantes que se autodeclararam como 

tendo o Comportamento Autolesivo na adolescência (n = 126) responderam que se 

autolesionaram para “Anestesiar os sentimentos”, “distrair-se de sentimentos ou 

pensamentos ruins”, “lidar com sentimento de solidão”, “reduzir a tensão ou a 

ansiedade”, apontando para a importância de mais estudos das emoções como 

processo gerador do Comportamento Autolesivo a fim de apresentar para o público 

adolescente possíveis alternativas para regulação das emoções. 

Outro achado denota aqueles participantes que iniciaram o Comportamento 

Autolesivo entre 5 a 11 anos, segunda infância, permaneceram, em média 16,6 anos 

(dp = 5,6), enquanto que aqueles que iniciaram entre os 16 a 19 anos, final da 

adolescência, período em que prevalece o início do Comportamento Autolesivo, 

permaneceram com o comportamento, em média, 3,43 anos (dp=3,10) se 

autolesionando.  

Estes dados chamam a atenção para uma provável característica no 

Comportamento Autolesivo, possivelmente ainda não descrita, sinalando que quanto 



94 

 

 

antes o comportamento se inicia mais difícil se torna o tratamento e mais tempo levará 

pode levar para conseguir parar. Aparentemente existe um indicativo de 

distanciamento gradativo entre a idade em que se iniciam as práticas autolesivas e a 

idade em que o indivíduo consegue parar, ao que chamamos de Amplitude 

Correlacional Etária.  

A Amplitude Correlacional Etária do comportamento autolesivo pode ocorrer 

uma vez que a criança ainda não possui outros mecanismos de escape e acabe se 

acostumando com a sensação promovida pelas lesões o que pode dificultar o 

aprendizado de novas estratégias de controle quando do seu desenvolvimento, este 

conceito operacional aqui proposto requer um estudo próprio a fim de ser confirmado 

ou refutado, sendo campo para novos caminhos para pesquisa. 

A relevância desta pesquisa reside na possibilidade de trazer maiores 

esclarecimentos sobre o Comportamento Autolesivo contribuindo para uma 

sistematização do problema em questão. A par das motivações que levam o 

adolescente a procurar formas de aliviarem suas tensões e dificuldades de 

relacionamentos, para além de uma explicação simplista de servir para transferir ou 

inscrever na pele seus sofrimentos emocionais (Demantova, 2017, p.10), urge 

entender por que as lesões se mostram como solução e para além disso, são 

desejadas e levam a uma dependência psicológica. 

Questionamos então: 

 Porque procurar formas de aliviar a dor emocional provocando uma dor física? 

 Serviria apenas para ver transferir ou inscrever na pele seus sofrimentos 

emocionais? 

 Porque a dor, experiência sensorial ou emocional desagradável, é capaz de 

aliviar tensões? 

 Porque a dor provocada na autolesão chega a ser desejada contrariando uma 

lógica natural do ser humano de proteger-se e evitar a dor? 

 Teria a dor um protagonismo no Comportamento Autolesivo? 
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As propostas de prevenção e de intervenção devem ser estruturadas a partir 

da conscientização dos adolescentes, pais e responsáveis. A família e a escola 

desempenham um papel significativo visto que recebem os adolescentes diariamente 

e estão mais pertos de suas vivências sociais sendo importante que pais, 

responsáveis e professores sejam capacitados para lidar com o problema.  

Por todo o exposto, reafirmamos a urgência de investimento em pesquisas no 

estudo do Comportamento Autolesivo, em especial na segunda infância e 

adolescência, visto que muitos adolescentes estão em sofrimento e pouco se sabe o 

que se deve fazer para evitar seu início e intervir quando necessário, na mesma 

magnitude está a conscientização de notificação dos casos de autolesão pelos 

profissionais competentes, sem os quais não podemos dimensionar o quanto o 

comportamento, de fato, tem atingindo o público adolescente e a sociedade como um 

todo.  

A pesquisa apresentou uma proposta para o significado da lesão e para o 

significado da dor, efetivamente, no Comportamento Autolesivo, premissa que 

demanda novos estudos para investigar a sua pertinência lógica. Importante 

considerar que há limitações oriundas do corte metodológico que serviu de aporte 

para a presente investigação, assim, o tema carece de novos estudos buscando 

ampliar e validar os resultados e encontrar novos desdobramentos a partir dos 

achados desta pesquisa, quem sabe, com a flexibilidade da entrevista fundamentada 

no método clínico de forma presencial, quando possível, a fim de aprofundar os 

questionamentos. 
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APÊNDICE A 

 

Questionário de Declarações do Comportamento Autolesivo 

 

SEÇÃO 1 de 7 

Identificando as motivações do Comportamento Autolesivo 

Se você tem 18 anos ou mais, gostaríamos de saber a sua opinião sobre a autolesão 

- ato de provocar ferimentos de forma intencional no próprio corpo. Por questões 

éticas, e em concordância com a Resolução nº 466, de 12 dezembro de 2012, do 

Ministério da Saúde, a sua participação fica condicionada à concordância com o termo 

descritos a seguir. * 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE  

Você está sendo convidado a participar da pesquisa Fatores predisponentes para o 

Comportamento Autolesivo na adolescência” desenvolvida pela pesquisadora 

Myrthes Freitas Lopes Dezan (Bacharel em Direito, graduanda em Psicologia e 

mestranda em Segurança Pública pela Universidade Vila Velha), sob a orientação da 

Prof. Dra. Simone Chabudee Pylro (Doutora em Psicologia, Professora do Curso de 

Graduação em Psicologia e do Programa da Pós-Graduação em Segurança Pública 

da Universidade Vila Velha).  

A pesquisa tem como objetivo saber sua opinião sobre os fatores predisponentes ao 

Comportamento Autolesivo na adolescência e sua participação poderá ajudar em uma 

maior compreensão sobre as motivações que levam os adolescentes a 

desenvolverem este comportamento.  

Sua participação é voluntária, o que significa que poderá desistir a qualquer momento, 

retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou penalidade, 

bastando para isso não enviar as respostas ou simplesmente fechar o formulário. Se, 

por acaso, depois de enviar o formulário desistir da participação, basta avisar a 

pesquisadora por meio dos contados disponibilizados.  
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Caso aceite participar você responderá um questionário on-line com perguntas 

abertas e fechadas, cujo tempo estimado para preenchimento do instrumento é de no 

máximo, 10 minutos. Prevê-se risco mínimo de embaraço, constrangimento ou 

desgaste de tempo e raciocínio ao preencher o instrumento de pesquisa. Procuramos 

utilizar perguntas simples e objetivas.  

O material com as informações ficará guardado em local seguro sob a 

responsabilidade da pesquisadora com a garantia e que será destruído após a 

pesquisa. Os resultados deste trabalho poderão ser apresentados em encontros ou 

revistas científicas, entretanto, a pesquisadora lhe assegura sigilo e anonimato, 

comprometendo-se, se sofrer algum dano comprovadamente decorrente única e 

exclusivamente desta pesquisa, você terá direito a indenização.  

Todas as dúvidas que você tiver a respeito desta pesquisa poderá perguntar 

diretamente para a pesquisadora Myrthes Freitas Lopes Dezan, contatos: Whatsapp 

(61) 99126-4763; e-mail: pesquisaautolesao@gmail.com.  

Dúvidas sobre a pesquisa envolvendo princípios éticos poderão ser questionadas ao 

Comitê de Ética em Pesquisa da UVV, localizado no Prédio da Reitoria, subsolo, Rua 

Comissário José Dantas de Melo, n//] 21, Boa Vista, Vila Velha/ES, CEP.: 29.102-770. 

Telefone (27) 3421-2063, e-mail: CEP@uvv.br.  

Consentimento Livre e Esclarecido  

Termo de compromisso dos pesquisadores  

Garantimos que este Termo de Consentimento será enviado, devidamente assinado, 
e responderemos a quaisquer questões colocadas pelos participantes.  

 

Myrthes Freitas Lopes Dezan  
Pesquisadora Responsável  
 
Simone Chabudee Pylro  
Doutora em Psicologia  
Professora Orientadora 
 

A partir das informações acima, você aceita participar desta pesquisa? *.  

 Li, concordo com os termos e aceito participar.  

Agradecemos sua contribuição à pesquisa e, em até 7 dias, você receberá uma cópia 
do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, assinado pelas pesquisadoras, para 
sua guarda e posse.  

mailto:pesquisaautolesao@gmail.com
mailto:CEP@uvv.br
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* Para continuarmos, por favor, informe seu e-mail:_________________________ 

Sexo* 

 Feminino 
 Masculino  
Idade* ___________________________ 

Cor ou Raça/etnia Autodeclaração* 
 Cor Branca  
 Cor Preta  
 Cor Parda  
 Cor Amarela  
 Raça/etnia Indígena 
 
Qual o grau de escolaridade mais elevado que você cursou e concluiu?* 

 Ensino Fundamental  
 Ensino Médio  
 Graduação  
 Especialização  
 Mestrado  
 Doutorado 
 

Estado onde mora.* 

 Acre  
 Alagoas  
 Amapá  
 Amazonas  
 Bahia  
 Ceará  
 Distrito Federal  
 Espírito Santo  
 Goiás  
 Maranhão  
 Mato Grosso  
 Mato Grosso do Sul  
 Minas Gerais  
 Pará  
 Paraíba  
 Paraná  
 Pernambuco  
 Piauí  
 Rio de Janeiro  
 Rio Grande do Norte  
 Rio Grande do Sul  
 Rondônia  
 Roraima  
 Santa Catarina  
 São Paulo  
 Sergipe  
 Tocantins 
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Seção 2 de 7 

A seguir, apresentaremos algumas questões relacionadas à Comportamento Autolesivo. 
Comportamento Autolesivo é o ato de provocar ferimentos ao próprio corpo, de forma 
intencional e sem intensão suicida. 

Marque a situação que se encaixa com você.* 

 Nunca me autolesionei, mas conheço pessoa(s) que já se autolesionaram.  

(Pular para Seção 3 – pergunta 9)) 

 Nunca me autolesionei nem conheço pessoas que tenham se autolesionado.  

(Pular para Seção 4 – pergunta 15) 

 Já me autolesionei. 

(Pular para Seção 5 – Pergunta 18) 

 

Seção 3 de 7 

Questionário de Declarações do Comportamento Autolesivo.  

Este questionário foi inspirado e desenvolvido a partir dos questionários “SelfInjury 
Questionnaire – SIQ”, formulado por Ann Alexander Laurel, e do "Inventory of Statements 
About Self-injury”- ISAS, consolidado por E. David Klonsky e Catherine R. Glenn.  

Pensando no(s) casos que você conhece marque até 5 (cinco) opções, dentre as 
alternativas abaixo, que na sua opinião correspondam as principais motivações que levam 
ou levaram estas pessoas a se autolesionarem.* 

 Anestesiar os sentimentos  
 Alcançar um sentimento de paz  
 Chamar a atenção  
 Conseguir ajuda ou cuidados de alguém  
 Distrair-se de sentimentos ou pensamentos ruins  
 Diversão  
 Influência de amigos  
 Lidar com sentimento de solidão  
 Proteger pessoas que são importantes  
 Reduzir a tensão ou a ansiedade  
 

Pensando no(s) casos que você conhece marque até 5 (cinco) opções, dentre as 
alternativas abaixo, que na sua opinião correspondam as principais motivações que levam 
ou levaram estas pessoas a se autolesionarem.* 

 Expressar raiva ou frustração consigo mesmo  
 Expressar raiva ou frustração por outra pessoa  
 Fugir da realidade  
 Purificar-se  
 Punir-se por algo  
 Sentir-se poderoso  
 Sentir-se sexualmente excitado ou estimulado  
 Sentir-se vivo 
 Substituir a dor mental pela dor física  
 Tornar visível a dor que sente por dentro  
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(Opcional) Se nas questões anteriores você não encontrou uma declaração que justifique 
uma motivação para o Comportamento Autolesivo no(s) caso(s) que você conhece, 
poderia informar esse(s) motivo(s) no espaço abaixo? 

______________________________________________________________________ 
 
Como você tomou conhecimento do(s) caso(s) de autolesão? Obs.: se for mais de um 
caso marque as opções que correspondem a estes casos.* 
 Ele(a) me disse  
 Eu vi as marcas  
 Outras pessoas me contaram  
 Desconfiei por causa do comportamento e procurei saber 
 Precisei socorrer por causa da complicação da lesão 
 Outro ___________________________________________________ 
 
Qual seu grau de proximidade com essas pessoas. Obs.: se for mais de um caso marque 
as opções que correspondem a estes casos.* 
 Filho(a) ou enteado(a)  
 Algum outro membro da família  
 Amigo(a) da escola  
 Namorado(a)  
 Aluno da escola onde trabalho 
 Outro __________________________ 
 
Qual a idade aproximada dessa(as) pessoa(as) na época da autolesão?* 

_________________________________ 

 

Seção 4 de 7 

Questionário de Declarações do Comportamento Autolesivo.  

Este questionário foi inspirado e desenvolvido a partir dos questionários “SelfInjury 
Questionnaire – SIQ”, formulado por Ann Alexander Laurel, e do "Inventory of Statements 
About Self-injury”- ISAS, consolidado por E. David Klonsky e Catherine R. Glenn.  

Mesmo que não conheça ninguém que tenha se autolesionado, marque até 5 (cinco) 
fatores dentre as alternativas abaixo, que na sua opinião correspondam as principais 
motivações que poderiam levar um adolescente a se autolesionar. * 

 Anestesiar os sentimentos  
 Alcançar um sentimento de paz  
 Chamar a atenção  
 Conseguir ajuda ou cuidados de alguém  
 Distrair-se de sentimentos ou pensamentos ruins  
 Diversão  
 Influência de amigos  
 Lidar com sentimentos de solidão  
 Proteger pessoas que são importantes  
 Reduzir a tensão ou a ansiedade  
 
Mesmo que não conheça ninguém que tenha se autolesionado, marque até 5 (cinco) 
fatores dentre as alternativas abaixo, que na sua opinião correspondam as principais 
motivações que poderiam levar um adolescente a se autolesionar.* 
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 Expressar raiva ou frustração consigo mesmo  
 Expressar raiva ou frustração por outra pessoa  
 Fugir da realidade  
 Purificar-se  
 Punir-se por algo  
 Sentir-se poderoso  
 Sentir-se sexualmente excitado ou estimulado  
 Sentir-se vivo 
 Substituir a dor mental pela dor física  
 Tornar visível a dor que sente por dentro  
 

(Opcional) Se na questão anterior você não encontrou uma declaração que corresponda 
a sua opinião, poderia nos falar, no espaço abaixo, qual motivo que você acredita que 
poderia levar um adolescente a se autolesionar? 

______________________________________________________________________ 

 

Seção 5 de 7 

Dentre as alternativas abaixo marque até 5 (cinco) fatores que o motivaram a se 
autolesionar:* 

 Anestesiar os sentimentos  
 Alcançar um sentimento de paz  
 Chamar a atenção  
 Conseguir ajuda ou cuidados de alguém  
 Distrair-se de sentimentos ou pensamentos ruins  
 Diversão  
 Influência de amigos  
 Lidar com sentimento de solidão  
 Proteger pessoas que são importantes  
 Reduzir a tensão ou a ansiedade  
 

Dentre as alternativas abaixo marque até 5 (cinco) fatores que o motivaram a se 
autolesionar: * 

 Expressar raiva ou frustração consigo mesmo  
 Expressar raiva ou frustração por outra pessoa  
 Fugir da realidade  
 Purificar-se  
 Punir-se por algo  
 Sentir-se poderoso  
 Sentir-se sexualmente excitado ou estimulado  
 Sentir-se vivo 
 Substituir a dor mental pela dor física  
 Tornar visível a dor que sente por dentro  
 

Quais os meios que você iutilizou para se autolesionar durante a adolescência?* 

 Arranhões Graves  
 Bater em si mesmo  
 Beliscar-se  
 Cortar-se  
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 Engolir substâncias perigosas  
 Esfregar a pele contra superfícies ásperas  
 Furar-se com agulhas  
 Marcar-se  
 Mexer nas feridas que estão cicatrizando  
 Morder-se  
 Puxar o cabelo  
 Queimar-se 
 Outro ___________________________________________________ 
 

Indique com que idade você iniciou o Comportamento Autolesivo:* 

___________________________________________________________________ 

 

Indique com que idade você parou com o Comportamento Autolesivo. Caso ainda se 
autolesione, indique a sua idade atual.* 

___________________________________________________________________ 

 

Você sentia dor física durante a autolesão na adolescência? * 

 Sim 
 Não  
 Às vezes 
Quando se machucava, você costumava estar sozinho? * 
 Sim 
 Não  
 Às vezes 
 

Seção 6 de 7 

Para nos ajudar a entender melhor o Comportamento Autolesivo, listamos algumas 
situações. Por favor, identifique as afirmações que são mais relevantes para você. 

Responda: Quando eu me lesiono eu estou... * 

 Causando dor, assim vou parar de me sentir dormente  
 Certificando-me que estou vivo  
 Criando um sinal físico de que me sinto péssimo(a) 
 Criando uma lesão física mais fácil de cuidar do que minha angústia 
  Dando significado ao sofrimento emocional que estou experimentando  
  Demonstrando que me sinto só  
  Demonstrando que não preciso dos outros  
  Encaixando-me no grupo  
  Expressando raiva de mim mesmo por ser inútil  
  Fazendo algo para gerar empolgação ou alegria  
  Impedir que um ente querido me deixe ou me abandone  
  Liberando emoções negativas que se formaram dentro de mim  
  Me acalmando  
  Me castigando  
  Me vingando de alguém  
  Mostrando aos outros minha dor emocional  
  Mostrando me sinto infeliz comigo ou com nojo de mim  
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  Procurando atendimento ou ajuda de outras pessoas  
  Provando para mim mesmo que minha dor emocional é real  
  Provando que posso suportar a dor física  
  Reduzindo a ansiedade, frustração, raiva ou outras emoções avassaladoras  
  Tentando magoar alguém perto de mim  
  Tentando sentir algo, mesmo que seja dor física  
 

26. (Opcional) Se na questão anterior você não encontrou uma declaração que justifique 
a motivação que te levou a se autolesionar, poderia informr esse(s) motivo(s) no espaço 
abaixo? 

______________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 

(Opcional) No espaço abaixo, liste outras declarações que você acha que devem ser 
adicionados a lista acima, mesmo que eles não se apliquem necessariamente a você. 

______________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 

Algumas dessas emoções positivas estavam presente antes de se autolesionar?* 

  Satisfação  
  Entusiamo  
  Orgulho  
  Otimismo  
  Competência  
  Alegria  
  Alívio  
  Serenidade  
  Euforia  
  Segurança  
  Tranquilidade  
  Perseverança  
  Acompanhamento  
  Confiança  
  Orientação  
  Atração  
  Reconhecimento  
  Poder  
  Estímulo  
  Nenhuma das opções apresentadas 
 

Algumas dessas emoções negativas estavam presente antes de se autolesionar?* 

 Aborrecimento  
 Frustração  
 Chateado  
 Tédio  
 Culpa  
 Tristeza  
 Insegurança  
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 Arrependimento  
 Solidão  
 Angústia/ansiedade  
 Desespero  
 Stresse/cansaço  
 Apatia/sem vontade  
 Desconfiança  
 Vergonha  
 Asco/culpa  
 Desorientação  
 Raiva/ira  
 Impotência  
 tensão/preocupação  
 Nenhuma das opções apresentadas 
O que o(a) levou a se autolesionar pela primeira vez?* 
 

 
Quando se lesionava, geralmente você estava*: 
  Em casa  
  Na escola, em algum lugar isolado  
  No banheiro da escola 
 Outro ___________________________________________________ 
 
Teve problemas no relacionamento com a família, na escola ou no trabalho por se 
autolesionar?* 

 Sim, na escola  
 Sim, na família  
 Sim, no trabalho  
 Não, nunca tive esses problemas 
 

Como conseguiu parar de se autolesionar?* 

______________________________________________________________________ 

 

(Opcional) Se desejar nos contar sua história com a experiência sobre o Comportamento 
Autolesivo, utilize este espaço. Gostaríamos muito de ouvir você. 

______________________________________________________________________ 

 

Seção 7 de 7 

Agradecemos por sua participação nesta pesquisa. Sua contribuição é muito importante.  

 

Você deseja receber uma devolutiva com os resultados desta pesquisa em seu endereço 
de e-mail?* 

 Sim 

 Não  

 

Muito obrigada!  
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APÊNDICE B 

 

Declarações dos participantes em relação as funções ou motivações que levaram a 

desenvolver o Comportamento Autolesivo – Funções sistematizadas para esta tabela 

1. Quando estou muito nervosa Acalmar 

2. Para conseguir sentir um pouco de paz, silenciando pensamentos 
sufocantes  

Acalmar 

3. Não sei ao certo, sempre que me lesiono, fico mais calma Acalmar 

4. Pai abusivo que fazia um inferno na casa Acalmar 

5. Raiva depois de uma briga Acalmar 

6. Problemas familiares Acalmar 

7. Estresse devido a uma prova escolar Acalmar 

8. Aliviar a dor psicológica com a dor física Alívio 

9. Sinto inquietação e angústia, me lesionando sinto um alívio. Fica a dor 
física. 

Alívio 

10. Pressão psicológica Alívio 

11. Punição, por não aceitar minha sexualidade Autopunição 

12. Estou me punindo.  Autopunição 

13. Raiva de mim mesma por sofrer bullying Autopunição 

14. Comecei a me machucar aliviar o desespero de estar só e culpada por 
comer. 

Autopunição 

15. Me sentir insuficiente Autopunição 

16. Sentimento de Inadequação Autopunição 

17. Como forma de punição em momentos de culpa Autopunição 

18. Inutilidade Autopunição 

19. queria descontar o que sentia em mim mesma Autopunição 

20. Vazio por não em sentir suficiente em casa ou na escola Autopunição 

21. Sentimento de ser insuficiente e me cobrar muito com um bom 
desempenho escolar 

Autopunição 

22. O fato de não me achar suficiente para nada Autopunição 

23. Muita raiva dos outros e de mim mesma Autopunição 

24. Me autosabotando e verificando se me importo comigo mesmo Autosabotagem 

25. Atrair atenção para mim e possivelmente conseguir ajuda/conforto de 
alguém. 

Chamar 
atenção 

26. Solidão. Queria atenção, e só conseguia alguma quando estava doente! Chamar 
atenção 

27. Eu precisava me concentrar naquilo que é real, a dor foi o meio mais 
acessível  

Concentração 

28. Me machucar me trazia para realidade para tomar as decisões  Concentrar-se 
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29. Tristeza Consolo 

30. Algumas vezes até mesmo em tempo ocioso, como se fosse uma distração  Distração 

31. Um hábito ter aquele momento comigo mesma. Distração 

32. Estou evitando algo pior, como o suicídio ou autolesões descontroladas. Evitar o suicídio 

33. Queria cometer suicídio Evitar suicídio 

34. Criar coragem para uma de suicídio ou uma tentativa de suicídio Evitar suicídio 

35. Externar a dor interna, dar vazão Externar emoção 

36. Me impedir de chorar, de demonstrar tristeza para o outro Mostrar força 

37. Ainda não sei bem o motivo que me leva a isso Não sabe 

38. Meu picking acontece sem que eu perceba, sem que tenha uma causa 
aparente. 

Não sabe 

39. É gostoso, quando estou tirando casquinhas das espinhas.  Prazer 

40. Sentindo prazer, sensação agradável Prazer 

41. Sensação de satisfação ao retirar casquinha/ espremer cravos e espinhas. Prazer 

42. Exitando-se com as marcas e com a dor Prazer 

43. Me sinto revigorada e muito melhor ao ver o sangue escorrer, me acalma Prazer 

44. Fiquei extremamente viciada em causar espasmos. Prazer 

45. involuntário, me sinto melhor Prazer 

46. O foco na dor física faz a mente esquecer das outras dores e 
preocupações,  

Regular 
emoção 

47. Para fugir do que estava sentindo Regular 
emoção 

48. Solidão, insegurança, rejeição Regular 
emoção 

49. Estava com raiva de mim mesma ... estressada com a escola e minha 
sexualidade 

Regular 
emoção 

50. raiva Regular 
emoção 

51. Solidão, impotência, ansiedade Regular 
emoção 

52. Comportamento repressivo dos meus pais Regular 
emoção 

53. Briga com a mãe Regular 
emoção 

54. Ouvir piadas sobre meu corpo, de pessoas muito próximas até mesmo de 
familiares 

Regular 
emoção 

55. Presentificar dor interior de forma física, minimizar sentimento interno Regular 
emoção 

56. Ansiedade profunda Regular 
emoção 

57. Acho que raiva de algo feito por meus pais. Regular 
emoção 
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58. Uma angústia constante e não ser ouvida Regular 
emoção 

59. Depressão clínica diagnosticada, frustração pela separação dos meus pais. Regular 
emoção 

60. me sentindo parte de um nicho (teve bastante influência da internet) Sentir aceita 

61. Gostar da dor Sentir dor 

62. Pressão da minha família para ter um padrão de beleza que eles queriam  Sentir-se aceita 

63. Ser acolhida pelos colegas. Sentir-se aceita 

64. Me sentia vazia e dormente Sentir-se viva 

65. Provar que eu realmente existo, tentar sair de mim mesma, me concentrar  Sentir-se vivo 

66. Sentir-me vivo Sentir-se vivo 

 
Fonte: Dados obtidos no Questionário de Declarações do Comportamento Autolesivo – QDCA (2020) 
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APÊNDICE C 

Declarações dos participantes sobre como pararam (ou não) de se autolesionar. 

1. Ajuda de outra pessoa. Um dia minha mãe entrou no quarto e me viu chorando e 
arrancando cabelo, aí ela ligou pra minha tia, elas pediram pra eu explicar o que estava 
acontecendo e conversaram comigo. 

2. Ajuda de uma amiga, a única pessoa que para a qual contei sobre isso,  

3. Ajuda tanto de amigas quanto do meu namorado atual  

4. Ajuda. Meu namorado ficou preocupado e fiz uma promessa que não iria repetir o 
comportamento. 

5. Ajuda. Meu namorado. 

6. Autocontrole, mas de vez em quando tenho recaídas 

7. Autocontrole.  Parei porque não gostava da dor 

8. Autocontrole. Alterando o foco para outras coisas que deixava feliz 

9. Autocontrole. Ao longo de tempo fui tendo vergonha de fazer isso. 

10. Autocontrole. Bem, foi só uma situação crítica, não chegou a ser realmente um problema. 

11. Autocontrole. Buscando me conhecer melhor e administrar as emoções 

12. Autocontrole. Com o amadurecimento 

13. Autocontrole. Comecei a gostar de mim e percebi que tem gente que se importa. 

14. Autocontrole. Confiança 

15. Autocontrole. Debatendo muitas questões com meus pais e encontrando uma amiga que 
tem as crises piores e foi assim que eu de fato percebi que não era só eu e que não tem 
como ser normal.  

16. Autocontrole. Encontrar atividades para diminuir a ansiedade 

17. Autocontrole. Enxerguei que não estava mais me ajudando, usei elásticos e em seguida, 
parei. 

18. Autocontrole. Eu simplesmente vejo que não tenho mais necessidade isso 

19. Autocontrole. Hoje tenho mais consciência 

20. Autocontrole. Me aceitando e aceitando minhas emoções 

21. Autocontrole. Mudando minha forma de pensar 

22. Autocontrole. Não tenho certeza, em algum momento parei de me importar e me tornei 
apática sobre o que me incomodava 

23. Autocontrole. Não teve uma decisão. 

24. Autocontrole. Nunca criei o hábito, foram momentos isolados e exepcionais. 

25. Autocontrole. Ocupando a mente com músicas em volume alto pra não escutar meus 
próprios pensamentos 

26. Autocontrole. Ocupando as mãos e tratando as imperfeições na pele  
27. Tratamento médico com acetilcisteina 

28. Autocontrole. Por conta própria 

29. Autocontrole. Primeiro eu escondi o objeto cortante e pensei melhor  

30. Autocontrole. Quando percebi que a dor física não estava removendo todas as minhas 
dores psicológicas e aos poucos fui aprendendo a gostar de mim do jeito que sou. 
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31. Autocontrole. Respiração diafragmática até que essa força acabe. 

32. Autocontrole. Só parei. Nunca foi muito frequente também. Eram fases. Parei de tomar 
remédios psiquiátricos e consegui me senti mais confortável dentro do meu corpo. 

33. Autocontrole. Só parei... Às vezes ainda sinto vontade, mas não faço mais. 

34. Autocontrole. Superei e resolvi os principais problemas  

35. Autocontrole. Tempo 

36. Autocontrole. Teve uma vez que cortei muito forte o pulso e sangrou bastante, me veio um 
desespero porque minha intenção não era me suicidar. E também porque não estava 
funcionando 

37. Autocontrole. Virei a página, mudei minha vida 

38. Exercícios físicos 

39. Fiquei quase um ano sem automutilação. O que me motivava era ver o meu progresso, ver 
como meus relacionamentos tinham melhorado e como eu tinha construído uma confiança 
em mim mesma. 

40. Não consegui parar. Apesar de não considerar que tenho superado totalmente, a atividade 
diminuiu significativamente após começar tratamento médico (cicatrizes e mal estar 
mental.) 

41. Não consegui parar. Redirecionei minha auto destruição para as drogas e abuso alcoólico, 
parei de usar drogas faz 5 anos e 3 sem beber , mas ainda realizo skinpicking 

42. Não consigo parar 

43. Não consigo parar 

44. Não consigo parar 

45. Não consigo parar 

46. Não consigo parar 

47. Não consigo parar 

48. Não consigo parar 

49. Não consigo parar 

50. Não consigo parar 

51. Não consigo parar 

52. Não consigo parar 

53. Não consigo parar definitivamente. A última vez foi um corte pequeno no dedo com uma 
faca de cozinha, fingindo que foi sem querer, há umas 2 semanas. 

54. Não consigo parar kk estou tentando parar, mas quando a crise vem, eu não consigo não 
me autolesionar 

55. Não consigo parar, as vezes mudo o foco da área que sinto necessidade de lesionar 

56. Não consigo parar, hoje em dia é algo prazeroso 

57. Não consigo parar, mas já diminuí fazendo terapia 

58. Não consigo parar, mas por algum motivo na universidade não senti mais com a mesma 
intensidade 

59. Não consigo parar, Quando a ansiedade aumenta, não sei como controlar. 

60. Não consigo parar. Diminuí. 

61. Não consigo parar. Não parei 
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62. Não consigo parar. Não parei 

63. Não consigo parar. Paro so quando tá ardendo muito , mas ainda me lesiono 

64. Não consigo parar. Recaídas são muito raras e d de forma menos grave (coisa de 1 vez 
por ano) 

65. Não consigo parar. Simplesmente faz tempo que não passo por nenhum gatilho. 

66. Não consigo parar. Tomei por um tempo o remédio Depakote, e ele tirou "magicamente" 
todo o prazer que eu sentia, fiquei triste pois me causa mais prazer que dor) 

67. Religião. Aumentando a comunhão com Deus. 

68. Religião. Fui pra um lugar chamado revisão de vidas, que é um encontro com Deus,nunca 
mais tive vontade de me autolesionar depois disso 

69. Religião. Minha família sempre foi muito religiosa, então acabei me apegando à palavra de 
Deus para me sentir melhor, o que definitivamente me ajudou a parar de recorrer à 
autolesão. 

70. Religião. Orei 

71. Saindo de casa 

72. Terapia 

73. Terapia 

74. Terapia 

75. Terapia (cognitiva comportamental) para entender e controlar minhas emoções; e aprender 
formas eficazes de me acalmar sem que eu precise me machucar para isso 

76. Terapia ajudou. Eu melhorei psicologicamente.  

77. Terapia e acompanhamento psiquiátrico 

78. Terapia e apoio 

79. Terapia e Me sentir amada  

80. Terapia principalmente  

81. Terapia psicólogo 

82. Terapia. Ainda me machuco de vez em quando mas é algo bem mais controlado. 

83. Terapia. Ajuda de uma psicóloga 

84. Terapia. Ajuda psicológico desde os 16. Fiquei 2 anos sem nenhum episódio, mas tive uma 
recaída. 

85. Terapia. Amigos e corte de relações tóxicas. 

86. Terapia. Com autoconhecimento e psicoterapia é possível o controle das emoções 

87. Terapia. Com remédios e no psicólogo 

88. Terapia. Desviei meus pensamentos e comecei a fazer tratamento com antidepressivos 

89. Terapia. Estou em tratamento 

90. Terapia. Fiz tratamento para depressão e ansiedade 

91. Terapia. Não era algo que eu gostava, só fiz porque tentei cometer suicídio,  

92. Terapia. Tratamento psicológico 

93. Terapia. Tratamentos psicológicos 

94. Terapia.Com ajuda de um psiquiatra e começar a tomar medicação da qual faço uso até 
hoje. 
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95. Terapia.Com ajuda do meu psicólogo 

96. Terapia.Com ajuda psicológica. 

97. Tratamento médico. Cetamina 

98. Tratamento médico. Remédio psiquiátrico para ansiedade (Haldol) 

Fonte: Dados obtidos no Questionário de Declarações do Comportamento Autolesivo – QDCA 

(2020) 
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ANEXO A 

Presidência da República 
Secretaria-Geral 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI Nº 13.819, DE 26 DE ABRIL DE 2019 

 

Institui a Política Nacional de Prevenção da 
Automutilação e do Suicídio, a ser implementada 
pela União, em cooperação com os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios; e altera a Lei nº 
9.656, de 3 de junho de 1998. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 

sanciono a seguinte  Lei: 

Art. 1o  Esta Lei institui a Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio, a 
ser implementada pela União, pelos Estados, pelos Municípios e pelo Distrito Federal. 

Art. 2º  Fica instituída a Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio, como 
estratégia permanente do poder público para a prevenção desses eventos e para o tratamento dos 
condicionantes a eles associados. 

Parágrafo único. A Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio será 
implementada pela União, em cooperação com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e com 
a participação da sociedade civil e de instituições privadas. 

Art. 3º  São objetivos da Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio: 

I – promover a saúde mental; 

II – prevenir a violência autoprovocada; 

III – controlar os fatores determinantes e condicionantes da saúde mental; 

IV – garantir o acesso à atenção psicossocial das pessoas em sofrimento psíquico agudo ou 
crônico, especialmente daquelas com histórico de ideação suicida, automutilações e tentativa de 
suicídio; 

V – abordar adequadamente os familiares e as pessoas próximas das vítimas de suicídio e 
garantir-lhes assistência psicossocial; 

VI – informar e sensibilizar a sociedade sobre a importância e a relevância das lesões 
autoprovocadas como problemas de saúde pública passíveis de prevenção; 

VII – promover a articulação intersetorial para a prevenção do suicídio, envolvendo entidades 
de saúde, educação, comunicação, imprensa, polícia, entre outras; 

VIII – promover a notificação de eventos, o desenvolvimento e o aprimoramento de métodos 
de coleta e análise de dados sobre automutilações, tentativas de suicídio e suicídios consumados, 
envolvendo a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e os estabelecimentos de saúde e 
de medicina legal, para subsidiar a formulação de políticas e tomadas de decisão; 

IX – promover a educação permanente de gestores e de profissionais de saúde em todos os 
níveis de atenção quanto ao sofrimento psíquico e às lesões autoprovocadas. 

Art. 4º  O poder público manterá serviço telefônico para recebimento de ligações, destinado 
ao atendimento gratuito e sigiloso de pessoas em sofrimento psíquico. 

§ 1º  Deverão ser adotadas outras formas de comunicação, além da prevista no caput deste 
artigo, que facilitem o contato, observados os meios mais utilizados pela população. 

§ 2º  Os atendentes do serviço previsto no caput deste artigo deverão ter qualificação 
adequada, na forma de regulamento. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.819-2019?OpenDocument
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§ 3º  O serviço previsto no caput deste artigo deverá ter ampla divulgação em 
estabelecimentos com alto fluxo de pessoas, assim como por meio de campanhas publicitárias. 

Art. 5º  O poder público poderá celebrar parcerias com empresas provedoras de conteúdo 
digital, mecanismos de pesquisa da internet, gerenciadores de mídias sociais, entre outros, para a 
divulgação dos serviços de atendimento a pessoas em sofrimento psíquico. 

Art. 6º  Os casos suspeitos ou confirmados de violência autoprovocada são de notificação 
compulsória pelos: 

I – estabelecimentos de saúde públicos e privados às autoridades sanitárias; 

II – estabelecimentos de ensino públicos e privados ao conselho tutelar. 

§ 1º  Para os efeitos desta Lei, entende-se por violência autoprovocada: 

I – o suicídio consumado; 

II – a tentativa de suicídio; 

III – o ato de automutilação, com ou sem ideação suicida. 

§ 2º  Nos casos que envolverem criança ou adolescente, o conselho tutelar deverá receber a 
notificação de que trata o inciso I do caput deste artigo, nos termos de regulamento. 

§ 3º  A notificação compulsória prevista no caput deste artigo tem caráter sigiloso, e as 
autoridades que a tenham recebido ficam obrigadas a manter o sigilo. 

§ 4º  Os estabelecimentos de saúde públicos e privados previstos no inciso I do caput deste 
artigo deverão informar e treinar os profissionais que atendem pacientes em seu recinto quanto aos 
procedimentos de notificação estabelecidos nesta Lei. 

§ 5º  Os estabelecimentos de ensino públicos e privados de que trata o inciso II 
do caput deste artigo deverão informar e treinar os profissionais que trabalham em seu recinto quanto 
aos procedimentos de notificação estabelecidos nesta Lei. 

§ 6º  Regulamento disciplinará a forma de comunicação entre o conselho tutelar e a 
autoridade sanitária, de forma a integrar suas ações nessa área. 

Art. 7º  Nos casos que envolverem investigação de suspeita de suicídio, a autoridade 
competente deverá comunicar à autoridade sanitária a conclusão do inquérito policial que apurou as 
circunstâncias da morte. 

Art. 8º  (VETADO). 
Art. 9º  Aplica-se, no que couber, à notificação compulsória prevista nesta Lei, o disposto 

na Lei nº 6.259, de 30 de outubro de 1975. 
Art. 10.  A Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 10-

C: 
“Art.  10-C. Os produtos de que tratam o inciso I do caput e o § 1º do art. 1º desta Lei deverão 

incluir cobertura de atendimento à violência autoprovocada e às tentativas de suicídio.” 
Art. 11. Esta Lei entra em vigor após decorridos 90 (noventa) dias de sua publicação oficial.  
Brasília, 26 de abril  de 2019; 198o da Independência e 131o da República.  

JAIR MESSIAS BOLSONARO 
Sérgio Moro 

Abraham Bragança de Vasconcellos Weintraub 
Luiz Henrique Mandetta 
Damares Regina Alves 

André Luiz de Almeida Mendonça 
 

Fonte: Documento disponibilizado pelo site do Planalto/Governo Federal 
  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6259.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9656.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9656.htm#art10c
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ANEXO B 
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Fonte: Documento disponibilizado no site do SINAN - Sistema de informação de 
Agravos de Notificações. 
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ANEXO C 
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