
Vamos 
conversar 
sobre
Autolesão
Não Suicida?



A Autolesão Não Suicida (ALNS) é uma 
autoagressão que aparece cada vez mais no dia a 
dia da escola e das famílias e, geralmente, faz com 
que as pessoas que não conhecem sobre, se sintam 
nervosas e ansiosas. 

Não é de hoje que ele aparece no mundo e, por isso, 
pesquisadores estão, cada vez mais, tentando 
entender como ele ocorre. Esse quebra-cabeça, 
porém, não consegue ser montado sem ajuda das 
pessoas que costumam ter esse tipo de 
comportamento. 

Nessa cartilha nós vamos falar sobre a ALNS dentro 
da escola e convidamos todos (família,
estudantes, professores e gestão)
na construção dessa conversa. 

Você conhece a 
Autolesão Não Suicida 

(ALNS)?

Essa cartilha foi elaborada a partir da Dissertação de Mestrado: A ALNS em 
idade escolar: uma agressão que conforta? ⁽⁷⁾

Pegue sua caneta e sinta-se à 
vontade para escrever e 
responder as perguntas!
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Você já tinha ouvido falar sobre a ALNS? Se sim, o que você já 
sabe sobre?

Vamos responder 
algumas perguntas

Você conhece algum colega, amigo, estudante ou membro da família 
que já se machucou propositalmente? Como você lidou com esse 
acontecimento?

Como você vê as pessoas, em geral, lidando com esse fato?
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O que é ALNS? 

Algumas formas de ALNS ⁽²⁾⁽⁵⁾:

▪ Cortes na pele (cutting); 
▪ Socos, tapas, mordidas, beliscões ou bater a cabeça; 
▪ Coçar machucados até sangrar causando ferimentos piores; 
▪ Arrancar cabelos; 
▪ Se machucar intencionalmente para se castigar fisicamente, 

por culpa (autoflagelação); 
▪ Roer ou arrancar a pele das unhas até causar um ferimento;
▪ Arranhar-se até causar um ferimento; 
▪ Ingerir produtos impróprios que causem dano físico.

ALNS: O que é e o que não é?

É um ato deliberado, autoinfligido e repetitivo de causar dano 
a um tecido do corpo sem intenção suicida e com um 
propósito que não seja social ou cultural. É uma violência que 
a pessoa pratica contra si mesma. 
Como nome já traduz, a ALNS não tem como intenção o 
suicídio e por isso é importante lembrar que o ato não tem 
como objetivo cessar a própria vida. Comportamentos 
autolesivos que são sintomas de algum transtorno psiquiátrico 
não se enquadram como ALNS.⁽⁵⁾

▪ Comportamentos que coloquem a vida da pessoa em risco 
indiretamente (dirigir um carro muito rapidamente ou o 
abuso de substâncias psicoativas, por exemplo)⁽⁵⁾

▪ Ações que tem uma consequência indireta, que demora mais 
a aparecer (anorexia ou bulimia, por exemplo)⁽⁵⁾

▪ Tatuagens ou piercings⁽⁵⁾

O que não é ALNS?
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Por isso, para fugir da ideia de doença 
psiquiátrica e ter cuidado com o rótulo e o 
preconceito que um nome pode carregar, nessa 
cartilha utilizamos o nome ALNS – Autolesão não 
Suicida.

Então… Qual nome eu devo usar?
Quando pesquisamos sobre a ALNS é comum encontrar, 
também, entre outros nomes, o termo Automutilação.
Pessoas que praticam a ALNS disseram não gostar desse 
termo, pois o nome Automutilação carrega uma gravidade 
muito grande, que, muitas vezes, não combina com o ato em si
⁽⁶⁾.  Isso pode aumentar o preconceito e o rótulo contra quem 
se machuca. 
O que sabemos, hoje, é que a não aparece só em quem tem 
algum distúrbio mental e não é, necessariamente, um sintoma 
de uma doença. Muitas vezes é uma reação a algum 
sofrimento da vida cotidiana, na busca de encontrar um jeito 
para que não se sofra mais. O que, na prática, não acontece, 
pois o problema maior que causa sofrimento não é resolvido 
quando nos machucamos.

Para você que se machuca: Qual nome você acha que faz mais sentido 
para você, quando falamos desse comportamento?

Para familiares e professores: Você já ouviu falar da ALNS? Qual 
termo era utilizado?
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Alguns Dados Estatísticos…

A prevalência de ALNS entre crianças e 
adolescentes é próxima de 22,1%⁽¹⁾. Além disso, 
a ALNS se faz mais presente como prática em 
países subdesenvolvidos e em 
desenvolvimento (33,7%⁽¹⁾), do que em países 
desenvolvidos (19,7%⁽¹⁾).

Prevalência

A ALNS pode ocorrer em qualquer momento 
da vida, contudo, vários estudos apontam 
que esta prática se inicia por volta dos 12 a 14 
anos de idade. Vale comentar que, apesar de 
ser menos comum, a ALNS também pode 
acontecer com crianças menores de 12 anos⁽²⁾
⁽⁴⁾.

Idade

Estudos apontam⁽⁴⁾⁽³⁾ que existe um risco 
maior na prática de ALNS para o gênero 
feminino, porém a diferença entre os gêneros 
é pequena. É fundamental compreender o 
indivíduo de forma integral, ultrapassando a 
dicotomia de gênero, ampliando-se para 
todas as possibilidades da identidade de 
gênero, expressão de gênero e orientação 
sexual do indivíduo.

Gênero
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Mas afinal, a ALNS é uma doença?

Isso não quer dizer que quem sente isso não está sofrendo! 
Quem se autolesiona está sim em sofrimento, mas essa questão 
não vem, por via de regra, de um problema com nosso corpo ou 
organismo. É mais frequente encontrar esse comportamento em 
pessoas que estão passando por alguma dificuldade no dia a 
dia e estão buscando uma forma de parar de sofrer ou esquecer 
alguma situação que lhe causou sofrimento. Também pode ser 
utilizada como uma forma de autopunição. 
Assim, devemos compreender o indivíduo que se auto lesiona e 
não a autolesão do indivíduo, fugindo de visões que aumentem o 
preconceito.

Para você que se machuca: Você consegue pensar em quais situações 
você se sente mais ansioso ou triste e busque se machucar para aliviar 
essas sensações?

Para familiares e professores: Você consegue relacionar a ALNS a 
algum sofrimento da vida cotidiana da pessoa que se machuca?

6

É importante lembrar que doenças têm 
causas biológicas (do próprio corpo) 
ligadas a um mal funcionamento do nosso 
organismo resultando em alguma 
perturbação⁽⁸⁾. Não existe nenhuma 
evidência científica que ligue a ALNS, 
diretamente, a uma causa biológica. 
Dessa forma, não podemos chamá-la de 
doença.



Para você que se machuca: Você concorda com esses fatores de risco e 
proteção? Fale sobre um fator de risco e um de proteção que você acredita 
viver no seu dia a dia. 

Para familiares e professores: Você consegue identificar fatores de risco e 
proteção em alguém que você conhece que se machuca?

Fatores de Risco e Proteção
Os fatores de risco e proteção são contextos ou ações que podem se 
configurar como um risco para que determinada situação ocorra ou 
como uma proteção para que essa situação não ocorra. É 
importante pensar que esses fatores não são absolutos, ou seja, não 
determinam, sozinhos, o comportamento de se machucar. Eles 
servem como possíveis sinais de alerta e de medidas para 
prevenção.

Fatores de Risco
•  Isolamento;
• Falta de rede de apoio (família, 
amigos, escola);
• Falta de espaços que possibilitem a 
expressão e ofereçam escuta;
• Vivenciar situações de violência;
• Relação insatisfatória com a família;
• A pandemia do Coronavírus (ou as 
consequências da pandemia);
• Reação alarmista às lesões que 
geralmente culpabilizam e 
envergonham o indivíduo;

Fatores de Proteção
• Participar de coletivos fortalecidos;
• Ter espaços de escuta (família, 
amigos e escola);
• Um profissional de Psicologia 
inserido na escola que saiba lidar 
com e orientar casos de ALNS;
• Espaços de reflexão sobre a vida 
cotidiana (contexto social e cultural);
• Redes de apoio e diálogo (amigos, 
familiares e professores);    
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Fugindo do Pânico e do “Drama”
É muito importante entender que as reações exageradas, de 
pânico ou julgamento, podem ser um fator de risco para que a 
pessoa continue se machucando e não busque ajuda, se 
isolando.

É comum familiares e profissionais da escola se assustarem com 
a ALNS, já que é uma agressão a si mesmo que causa 
preocupação. Aprendemos que qualquer tipo de violência precisa 
ser combatido, não é mesmo? É estranho pensar que a vítima de 
uma violência é também quem a causa. Entretanto, muitas vezes, 
a ALNS é uma reação a violências vividas no dia a dia dessa 
pessoa ou situações difíceis que causem estresse ou outros 
sentimentos ruins. 

Tudo isso pode fazer com que as pessoas 
culpabilizem quem se machuca, muitas 
vezes trazendo um julgamento que causa 
vergonha. É comum julgarem como um 
“drama”, fazer piada do acontecimento ou 
punir a pessoa que se machuca, mas não 
devemos culpabilizar o indivíduo que se 
autolesiona e sim compreender o que está 
acontecendo na vida dessa pessoa. 

Afinal, se sempre que a pessoa que se 
machuca pedir ajuda, se sentir 
envergonhado e julgado, ela irá evitar 
expor seus machucados e o que sente e 
não vamos conseguir conversar sobre 
isso!
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Vamos conversar um pouco
Para você que se machuca: Você já se sentiu julgado ou 
envergonhado quando alguém pergunta ou fica sabendo que você 
se machuca? Como você gostaria que as pessoas lidassem com 
isso?

Para familiares e professores: Apesar da preocupação e do 
susto ao descobrir que alguém se machuca, quais ações para 
acolher e entender aquela pessoa você acha que poderia tomar?
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Desenvolvimento Físico

Quando nos machucamos de propósito criamos cicatrizes e feridas que 
podem infeccionar e causar um problema ainda maior. Para um 
ferimento cicatrizar, sentimos dor e desconforto e às vezes deixamos de 
fazer alguma coisa que gostaríamos porque a dor física nos 
impossibilita. Não podemos achar que vamos seguir machucando o 
nosso corpo e isso não vai ter uma consequência maior. Se machucar é 
perigoso para nossa vida e aumenta ainda mais os problemas que 
precisamos lidar.

Risco Para A Vida

Pesquisas apontam⁽¹⁰⁾ para um risco de vida quando a ALNS não é 
tratada com a devida atenção e não há busca por ações para discutir e 
lidar com o fenômeno. Estudos concluíram que um a cada três jovens 
que tentaram suicídio já tinham se machucado nos últimos três meses 
anteriores. Não é sempre que quem se machuca acaba tentando 
suicídio, mas existe esse risco em alguns casos, por isso, SEMPRE é 
necessária a devida atenção.

Desenvolvimento Interpessoal

Quem pratica ALNS tende a praticá-la sozinho ou com outras pessoas 
que também o fazem, o que faz com que ALNS vire um ritual solitário. E 
quando continuamos sem falar sobre ou tentando esconder o que 
acontece a pessoa tende a se sentir mais sozinha ainda e se isolar cada 
vez mais para esconder seus machucados

Riscos para o Desenvolvimento

As situações que enfrentamos na nossa vida não precisam (ou devem) 
ser enfrentadas pela pessoa sozinha e é importante buscar ajuda e 
apoio em quem confiamos. Enfrentar as coisas sozinho contribui para o 
isolamento de cada um e, quando falamos sobre isso, podemos 
encontrar, em outras pessoas, alívio, apoio e uma escuta que faça com 
que os sofrimentos do dia a dia fiquem menos pesados. 
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O que fazer?
Formação de grupos: Conversas em grupo 
fazem com que as pessoas desenvolvam 
vínculos reais e concretos. Muitas vezes a 
pessoa se machuca para tentar esquecer 
outros sofrimentos emocionais e, quando 
conversamos sobre isso, abrimos espaço para 
pensarmos JUNTOS formas de ajudar essa 
pessoa. Quando nos sentimos pertencentes a 
um lugar e seguros para falar do que nos 
machuca podemos pensar em novas formas 
para enfrentar situações que não tenham como 
resultados violência contra si mesmo. 

Falar abertamente sobre a ALNS: É comum 
que alguém (que já tenha se machucado ou não) 
já tenha ouvido sobre a ALNS, mas ninguém 
costuma explicar detalhadamente sobre o que é. 
Para lidarmos com qualquer coisa que acontece 
conosco precisamos conhecer essa coisa, 
primeiro! E essa explicação precisa, também, da 
visão da pessoa que se machuca, afinal, ela que 
vive isso na pele (literalmente) e ninguém melhor 
que ela para explicar sobre como se sente e o 
que acha desse comportamento. 

Formação com professores: Como na 
escola a ALNS tem se tornado comum, é 
importante que os profissionais envolvidos 
tenham um espaço para discutir e 
compreender como podem agir. A presença 
de um profissional de Psicologia capacitado 
sobre o assunto, para poder encaminhar 
essas conversas é imprescindível. Afinal, não 
podemos exigir de ninguém total preparo e 
compreensão para lidar com um tema que 
não conhece.
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O que fazer?
Orientação com famílias: Ver alguém que amamos se 
machucando é muito angustiante e pode causar muitas 
reações diferentes. A família também precisa ser acolhida 
e orientada para poder ajudar quem se autolesiona e se 
sinta preparada para lidar com a questão. É importante 
que os familiares apoiem a pessoa que está se 
machucando de uma forma que fuja de julgamentos. É 
importante que não haja punição para tal ato e que os 
machucados não sejam chamados de “drama” ou 
reduzidos apenas a “chamar atenção”, pois esse tipo de 
reação pode piorar a situação, levando a pessoa a se 
machucar mais ainda.  Como já falado aqui, a pessoa que 
se machuca, muitas vezes, sente vergonha dos seus 
machucados e precisa de um ambiente acolhedor, seguro 
e confortável para expor o que sente.

Por mais que nos cause desconforto, precisamos falar 
sobre esse assunto porque ele é real e acontece! 

Para você que se machuca: Que outras ações você considera importante 
para se sentir seguro e acolhido, diante dos seus machucados? Como 
você gostaria que o assunto fosse conversado com você?

Para familiares e professores: De que forma você sente que pode 
contribuir para que essas ações ocorram?
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Acesse o QR Code para mais 
informações sobre como lidar 

quando descobrimos que 
alguém está se machucando



Nosso Espaço
Vamos aproveitar este espaço! 

Deixamos como sugestão que você use este espaço para escrever suas 
dúvidas em relação ao tema, o que você gostaria de saber mais e um 
pouco sobre como se sentiu após ler a cartilha. 
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