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RESUMO

Para Favanzza e Rosenthal (1993), o comportamento de autolesão consiste num ato de alteração ou destruição de tecido corporal do próprio indivíduo, sem intenção suicida

consciente.Tais atos vão desde práticas culturalmente aceitas a atos solitariamente infringidos através do uso de instrumentos cortantes que cortam, rasgam, perfuram e

queimam partes do corpo. Esse trabalho teve como objetivo relatar a experiência de psicoterapia a uma jovem de 15 anos, que apresentava comportamento de autolesão, que foi

atendida semanalmente na clínica-escola da Universidade do Estado de Minas Gerais durante o ano de 2016. A abordagem Fenomenológico-Existencial embasou a

compreensão e as intervenções realizadas. A responsável pela participante autorizou a publicação de dados.Observou-se, nos contatos com a mãe, que a mesma não só não

participou de forma ativa do desenvolvimento da filha, como demonstrava continuar ausente nos cuidados da paciente.Desde a sessão inicial com a adolescente, foi observado

um sofrimento psíquico evidenciado por sentimentos de desamparo, solidão e abandono envolvendo a figura da mãe. Notou-se que, diante da dor emocional, a paciente

apresentava comportamentos destrutivos, entre eles a autolesão. Em alguns casos, para evitar se cortar e para dar vazão ao sofrimento, a paciente recorria a desenhos de

cortes. Tanto os desenhos como a autolesão funcionavam como meios de aliviar a angústia. Foi possível notar que, com início da psicoterapia, as sessões também

representaram uma oportunidade para paciente entrar em contato com seus sentimentos e expressá-los.Diante dos resultados, compreendemos que a psicoterapia funcionou

como espaço de escuta, acolhimento, elaboração de situações passadas e de fortalecimento, para que esta paciente conseguisse encontrar formas alternativas e mais saudáveis

de expressar a dor emocional.
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