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Introdução:
A conduta autolesiva é definida como qualquer

comportamento intencional envolvendo agressão
direta ao próprio corpo sem intenção consciente de
suicídio e não socialmente aceita. Esses
comportamentos são complexos e podem ter inúmeras
motivações biológicas, psicológicas e/ou sociais.

Objetivo:
Avaliar a prevalência e o perfil de adolescentes

envolvidos com a prática de condutas autolesivas nas
escolas municipais de Lajeado-RS.

Metodologia:
Estudo transversal, observacional, para análise do
perfil de ocorrência de condutas autolesivas entre
jovens do ensino fundamental (sétimo, oitavo e nono
anos), de todas as escolas municipais de Lajeado-RS.
Os dados foram coletados por meio da Escala de
Comportamento de Automutilação (Functional
Assessment of Self-Mutilation – FASM). Foi realizada
inicialmente uma análise descritiva dos dados,
obedecendo às normas éticas em pesquisa.

Resultados:
A Tabela apresenta um resumo das variáveis
quantitativas em relação à prática ou não de algum
comportamento autolesivo. Observa-se que 646
(49,2%) responderam que praticaram algum dos
comportamentos no último ano, a maioria do sexo
feminino (59%), com 13 e 14 anos (58,2%) e 41% do
7º ano. Dos 666 alunos que não tiveram condutas
autolesivas em 2016, 18 (2,7%) praticaram em algum
outro momento da vida.

Entre os que praticaram em 2016, 503 (77,8%)
responderam que não tentaram se matar durante o
ato, 60 (9,2%) não responderam e 83 (12,8%)
responderam afirmativamente para a intencionalidade
suicida. De todos que tentaram suicídio através de
condutas autolesivas (n=83), 73 (88%) o fizeram se
cortando e 10 (12%) utilizaram outro meio. Os motivos
que levaram os 83 alunos a tentarem suicídio
enquanto cometiam autolesões, destacam-se: aliviar
sensações de vazio (n= 71), parar sentimentos ruins
(n= 65), para se castigar (n= 55), para sentir algo,
mesmo que dor (n= 51).

Discussão/Conclusão: 
Apesar de a autolesão não ter como motivação

manifesta a intenção de suicídio, esse comportamento
é uma afronta inconsciente à própria vida. Existem
múltiplos fatores de risco para comportamentos
autolesivos, a identificação precoce destes devem ser
enfatizadas, visto que, são indícios de adolescência
patológica.
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Sim
n=646
(49,2%)

Não
n= 666
(50,8%)

Total
n=1312

Sexo Feminino 380 (59) 306 (45) 686 (52)
Masculino 266 (41) 360 (55) 626 (48)

Idade 11 anos 2 (0,3) 3 (0,4) 5 (0,4)
12 anos 139 (21,5) 148 (22,2) 287 (21,9)
13 anos 184 (28,5) 203 (30,5) 387 (29,5)
14 anos 192 (29,7) 196 (29,4) 388 (29,6)
15 anos 93 (14,3) 86 (13,0) 179 (13,6)
16 anos 25 (3,9) 23 (3,4) 48 (3,6)
17 anos 10 (1,5) 06 (0,9) 16 (1,2)
18 anos 01 (1,1 01 (0,1) 2 (0,1)

Turno Manhã 557 (86) 556 (83) 1113 (85)
Tarde 89 (14) 110 (17) 199 (15)

Série 7º ano 266 (41) 240 (36) 506 (39)
8º ano 226 (35) 263 (39,5) 489 (37)
9º ano 154 (24) 163 (24,5) 317 (24)
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