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Todos nós precisamos enfrentar momentos difíceis de forma 
saudável. Estamos aqui para te ajudar a encontrar uma alternativa 

caso pense em se machucar.

Algumas pessoas, quando se sentem no meio de um furacão de sentimentos por conta da 
depressão ou ansiedade, buscam aliviar a pressão com a automutilação. Esse termo designa 
qualquer forma de se machucar de propósito. Normalmente, a automutilação não configura uma 
tentativa de suicídio. Ela costuma ser mais uma forma de aliviar emoções pesadas.

O que é a automutilação?

A automutilação pode se apresentar de diversas formas. E essas formas vão muito além de cortes 
na pele, como costumamos ver na mídia. Qualquer tentativa de machucar o próprio corpo é 
considerada automutilação.

Tipos de automutilação

O estigma sobre essa condição cria vergonha e culpa, além de dificultar muito o acesso a ajuda. 
Por isso, cuide com carinho de você e de seus amigos. Existem alguns indícios que podem 
significar que a pessoa está se automutilando:

• Cicatrizes

Principais sintomas

• Se cortar
• Se arranhar
• Se queimar
• Queimar a pele para escrever palavras ou desenhar símbolos
• Se bater ou socar (inclui bater a cabeça na parede ou outras partes do corpo 

contra alguma superfície)
• Furar a pele com objetos afiados
• Arrancar cabelos ou pelos
• Mexer em feridas

Veja alguns tipos mais comuns:

Como lidar com automutilação



• Cortes, queimaduras, arranhões ou hematomas recentes
• Esfregar uma área com muita força para criar uma queimadura
• Ter sempre à mão objetos cortantes
• Usar mangas longas ou calças no verão (para esconder cicatrizes)
• Dificuldade com amizades e relacionamentos
• Questionamentos persistentes sobre identidade
• Instabilidade emocional e comportamental, impulsividade e imprevisibilidade
• Falar em desesperança, insegurança ou falta de amor próprio

Nem sempre é fácil lidar com as emoções. É perfeitamente normal buscar saídas para aguentar e 
processar os momentos difíceis. Se você recorreu ou pensa em recorrer à automutilação, estamos 
aqui para ajudar. Queremos manter você em segurança.

Como lidar com automutilação

Para começar: as pessoas lidam com as emoções de diversos jeitos. Quem recorre a automutilação 
encontrou na dor um mecanismo para dar conta das emoções.

Por que as pessoas se automutilam?

• Peça ajuda. Se estiver lidando com emoções difíceis, algumas pessoas podem 
ajudar. Busque orientação profissional e crie mecanismos mais saudáveis para 
lidar com as emoções. 

• Abrace a criatividade. Estudos mostram que a arte pode ajudar muito a lidar com 
as emoções. Da próxima vez que estiver pensando em se automutilar, 
experimente desenhar, escrever ou se dedicar a qualquer forma de expressão 
artística. Mesmo que você não seja um talento nato, os benefícios para a saúde 
mental ainda serão os mesmos.

• Busque seu lado zen. Interromper o ciclo da automutilação tem a ver com 
encontrar alternativas saudáveis para lidar com emoções difíceis. Pesquisas 
mostram que tirar um tempo para meditar pode ser muito importante. Você pode 
usar um aplicativo como o Headspace para começar a entender como funciona.

• Fale com um profissional. A automutilação é um assunto sério. Embora a intenção 
não costume ser o suicídio, a prática é perigosa, tanto em termos físicos quanto 
mentais. Falar com alguém que possa ajudar você a pensar em alternativas é 
muito importante. Fale com alguém que possa indicar um profissional ou ajudar 
você a procurar orientação.

Veja algumas formas de enfrentar as dificuldades e lidar com as emoções.

• Processar sentimentos negativos

Talvez a pessoa se automutile para:

COMO LIDAR COM 
AUTOMUTILAÇÃO Content originally published on www.crisistextline.org in English and has been translated by Netflix. 



A automutilação pode ser muito perigosa, em termos físicos, emocionais e sociais.

Efeitos da automutilação

As pessoas que se automutilam costumam fazer isso porque estão lidando com emoções difíceis. 
Se esse é o seu caso, queremos dizer que acreditamos e reconhecemos sua dor. Como a raiz da 
questão costuma ser as emoções difíceis, a solução quase sempre está relacionada a aprender a 
lidar com elas.

Interromper o ciclo de automutilação pode parecer muito difícil. Envolve abrir mão de um hábito 
que já trouxe muito conforto. Mas não é impossível. Veja algumas etapas que podem ajudar:

Recuperação

• Se distrair dos sentimentos negativos
• Ter sensações físicas, especialmente se estiver se sentindo anestesiada
• Desenvolver um senso de controle
• Se punir por achar que fizeram algo errado
• Expressar emoções que teria vergonha de mostrar

• Permanent scars
• Uncontrolled bleeding
• Infection
• Emotional Effects of Self-Harm
• Guilt or shame
• A diminished sense of self, including feeling helpless or worthless
• Addiction to the behavior

• Cicatrizes permanentes
• Sangramento não controlado
• Infecção

• Culpa ou vergonha
• Baixa autoestima, sensação de não ter valor ou não ter saída
• Compulsão pelo ato

• Tente identificar a razão para a automutilação e um motivo para deixar de se 
machucar. Pergunte a si mesmo: “O que eu sinto antes, durante e depois do ato? 
Quais dessas emoções eu procuro e quais são prejudiciais?”

Efeitos físicos da automutilação

Efeitos emocionais da automutilação

• Evitar amigos e familiares
• Se afastar de parentes e amigos que não entendam a situação
• Dificuldades interpessoais por conta das mentiras a respeito dos ferimentos

Efeitos sociais da automutilação
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Manter uma boa saúde, tanto mental quanto física, dá um pouco de trabalho. Mas você consegue. 
A gente acredita no seu potencial!

• Identifique outras formas de atingir esse resultado. Por exemplo, caso se 
automutile pela sensação física, você pode tentar outras formas de liberar 
endorfinas, como exercícios. Acredite, uma aula de kickboxing ou bike indoor com 
uma boa playlist pode ajudar muito. Caso se automutile para expressar emoções, 
tente escrevê-las. Pegue caneta e um caderno ou faça no computador mesmo.

• Busque as emoções escondidas. Explore os sentimentos que levaram você a 
querer se ferir. Se é culpa, de onde ela vem? Busque uma terapia. Existem 
profissionais treinados para ajudar nesses casos.

• Fale com alguém de confiança. Conte para um amigo, familiar ou uma pessoa de 
confiança que você está passando por isso e precisa de ajuda. Se abrir para as 
pessoas pode ser mais difícil do que parece. Mas você pode começar assim: 
“Está difícil lidar com algumas emoções difíceis e preciso de ajuda”.
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