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RESUMO 
 

Este estudo tem por objetivo analisar o efeito da técnica psicoterápica do Sandplay 

em 5 pacientes portadoras de Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES). As doenças 

crônicas, entre elas o (LES), afetam além da saúde física do paciente, a vida social e 

psicológica dele e exige atenção permanente em virtude das implicações no 

desenvolvimento do paciente e na sua Qualidade de Vida. O LES é uma doença 

autoimune, crônica, que pode se apresentar de várias maneiras. A sua evolução é 

marcada por períodos de atividade e de remissão. As questões psicossociais no 

Lúpus em jovens são evidentes na quebra da rotina diária e nas novas 

responsabilidades que tanto o paciente quanto a sua família se veem obrigados a 

enfrentar. A adolescência, fase de vida em que as jovens dessa pesquisa se 

encontram, é uma época em que vários lutos precisam ser elaborados para um 

desenvolvimento saudável. As jovens portadoras de doença crônica, além dessas 

perdas, têm que enfrentar uma doença que modifica o seu corpo, a sua fisionomia, o 

que acaba por dificultar ainda mais esse processo. Entende-se então a importância 

de acompanhamento psicológico nessa fase. O Sandplay, por ser uma técnica não 

verbal que atinge níveis profundos da psique, poderia ajudar também no controle da 

doença? O método utilizado é qualitativo-quantitativo; a análise dos cenários e a 

categorização das expressões verbais e imagéticas foram realizadas 

qualitativamente enquanto a análise da frequência das categorias encontradas 

segue um perfil qualitativo. O processo terapêutico, que consta de pelo menos 12 

sessões na caixa de areia, está dividido em fases para que seja possível o estudo 

da evolução da terapia. A parte relativa à patologia é acompanhada por uma médica 

reumatologista e ao final os dados clínicos das 5 meninas são comparados aos 

dados do grupo controle para a análise final. Vai-se observar que a técnica 

psicoterápica do Sandplay pode ter ajudado porque propicia a melhora da qualidade 

de vida nas pacientes estudadas. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Sandplay, lúpus eritematoso sistêmico, adolescentes. 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
 
This research intends to analyze the Sandplay psychotherapy technical effects of 

Systemic Lupus Erythematosus (SLE) on 5 patients carrying such pathology. In fact, 

chronicle diseases like SLE affect not only the patient’s health but also his/her social 

and psychological life as such diseases require endure attention concerning patient’s 

quality of life. SLE is a chronicle and self immune pathology which shows different 

marks. Its development reflects moments of its activity and moments of its remission 

and these social and psychological effects of Lupus on adolescents and theirs 

families is easily seen in their daily lives, in their new responsibilities they all must 

face up. It is widely known that during such a period of life, adolescents have to face 

up brand new issues in their lives, they have to leave things they had praised behind, 

and they have to grab new issues with which they will have to learn how to deal. This 

is a major part of their healthy process of living and yet they have to deal with Lupus, 

a pathology that transforms even more their bodies. Thus, it is of great importance a 

psychological therapy. One could wonder about the effectiveness of Sandplay as a 

non-verbal therapy which can be used to touch the inner part of one self. In order to 

do so, it is analyzed the frequency of categories that pursuit a qualifying profile. Such 

a therapeutic process consists of 12 sessions inside a sand case and divided in 

different phases in which this therapeutic evolution can be studied. The pathology is 

dealt by a rheumatologist and in the end the 5 girls’ clinical data are compared to the 

control group for a conclusion. Sandplay is shown as a very important 

psychotherapy, for it helps to enhance these patients’ quality of lives.  

 

KEYWORDS: Sandplay, Systemic Lupus Erythematosus, adolescents. 
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INTRODUÇÃO 

 

Eu não tenho mais 
A cara que eu tinha 

No espelho essa cara 
Não é minha 

Mas é que quando 
Eu me toquei 

Achei tão estranho... 
Eu não vou me adaptar 

Me adaptar... 

                                                                                                                        (Arnaldo Antunes) 

As questões sobre a infância e a adolescência são vistas por mim como 

prioritárias por realizar meu trabalho em um hospital pediátrico. 

O Complexo Hospitalar Pequeno Príncipe é um centro de referência em 

pediatria e um hospital de alta complexidade que realiza desde os atendimentos 

ambulatoriais até transplantes. A instituição conta hoje com 390 leitos, e mais de 

65% da clientela atendida é proveniente do Sistema Único de Saúde. Para se ter 

uma ideia do alcance dos serviços prestados, em 2008 foram realizados 294.614 

atendimentos ambulatoriais e 24.555 internações. O serviço de reumatologia 

também efetuou 183 internações e atendeu no ambulatório 1671. Esta pesquisa 

vem ao encontro da missão da instituição que é a promoção da saúde da criança e 

do adolescente por meio da assistência, do ensino, da pesquisa e da mobilização 

social.  O aprimoramento técnico-científico de seus colaboradores é um dos valores 

dessa instituição que conta também com as Faculdades Pequeno Príncipe e com o 

Instituto de Pesquisa Pelé Pequeno Príncipe. Isso pôde ser comprovado pela 

grande aceitação que minha proposta de trabalho obteve.  

O meu trabalho é centrado no Serviço de Clínica Médica. Nesse setor, 

pacientes provenientes do Sistema Único de Saúde, com diversas patologias, são 

internados.  Entre essas patologias estão as doenças reumáticas.  

Quando comecei a atender os pacientes do Serviço de Reumatologia, 

deparei-me com a grande incidência das moléstias reumatológicas em crianças e 

adolescentes. Fui solicitada a acompanhar os pacientes portadores de Lúpus 

Eritematoso Sistêmico. No início pensei que não haveria muitos casos. Como eu 

estava enganada! Vários pacientes chegaram para atendimento: meninos, meninas, 
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rapazes e moças. Esta patologia reumatológica, apesar de ser mais frequente no 

sexo feminino, manifesta-se também no sexo masculino. Sobre os sintomas, sabe-

se que a multiplicidade de manifestações era enorme: dores, febre, perda de peso, 

cansaço. Como os sintomas da doença não são específicos da patologia, junto com 

os jovens vinham as queixas de seus familiares sobre a “preguiça” (sic) que agora 

parecia constante, as reclamações de dores por todo o corpo e a falta de apetite. 

Na minha frente estava um adolescente que havia se transformado de repente, na 

percepção de sua família. Ela parecia não entender as modificações ocorridas, o 

jovem antes saudável, tornara-se um “reclamão”, “preguiçoso” e “cheio de dores” 

com frequência segundo essa família. 

A grande maioria dos pacientes, até o diagnóstico, já havia passado por 

vários médicos e por inúmeros tratamentos sem alcançar melhora e nem ao menos 

receber explicações seguras sobre o que acontecia. A família também costumava 

mostrar sinais de desesperança. A “conquista” (sic) do diagnóstico era entendida 

como a resposta para aquelas mudanças. Apesar de haver sido recebido com certo 

contentamento, esse diagnóstico mostrava que o caminho a seguir era longo, 

cabendo ainda ao jovem entender que o Lúpus “veio para ficar”, como definiu um 

paciente. Importava compreender que o lúpus é uma doença crônica, sua 

companheira por toda a vida, e que dependeria principalmente da sua postura 

frente ao tratamento a maneira como seria a sua jornada. Essa tarefa não é fácil, 

vai requerer maturidade, comprometimento, aceitação e principalmente muito amor 

pela vida.  

Um fato que chamou minha atenção foi o destaque que os pacientes com 

doenças crônicas davam à sua patologia. Parecia não existir nada além da 

patologia. A enfermidade passava a ocupar um lugar central em suas vidas. Isso 

pôde ser verificado no Ambulatório da Adolescência que coordeno e acabou sendo 

a mola propulsora do meu desejo de aprofundamento do tema.   

Nesse ambulatório aberto à sociedade, os adolescentes são encaminhados 

principalmente pela hebiatra do hospital e dispõem de acompanhamento 

psicológico em grupo. Nos grupos são trabalhados temas relativos à fase de vida 

em que se encontram: questões como dificuldades nas relações sociais e 

familiares, a sexualidade, drogas, tendo a doença o menor destaque possível. O 

que se pretende com isso é que o jovem se dê conta das possibilidades que se 
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oferecem, além da doença. O foco do trabalho é a vida, o seu lado saudável apesar 

do estado clínico.  

A adolescência é por si só um período de intensas transformações. O corpo 

se modifica, junto com ele a maneira de se colocar no mundo, de percebê-lo, a 

forma como o jovem passa a ser tratado também sofre modificação, agora uma 

postura mais responsável lhe é exigida.  

Com todas estas mudanças em curso, o aparecimento de uma doença 

nessa fase é como um ataque a uma estrutura ainda em construção. Pode-se 

imaginar que, por suas características, quando a doença é o Lúpus Eritematoso 

Sistêmico, com sua imprevisibilidade, suas manifestações inesperadas, suas 

limitações, esse ataque é entendido como um ataque fulminante, um “11 de 

Setembro”, “não há estrutura que não se abale” (sic), como nos fala um paciente. 

Além de a doença ser imprevisível, sua terapêutica também não é o que um 

adolescente poderia desejar. Justamente na fase em que o jovem está aprendendo 

a se colocar no mundo, está testando seus limites e descobrindo suas 

potencialidades, a necessidade de seguir um tratamento com drogas que alteram o 

corpo e o deixa quase “irreconhecível” (sic), faz com que ele se sinta um estranho 

para si mesmo.  

Além de a adaptação ao novo corpo gerar uma sensação de 

estranhamento, o adolescente portador de doença autoimune precisa conviver com 

um corpo que, em certo momento, passa a não mais se reconhecer. O corpo 

também sofre este estranhamento. O sistema imunológico desse jovem entende o 

próprio organismo como agressor e começa a destruí-lo como forma de defesa. É 

como se o corpo do jovem entrasse em guerra consigo mesmo. Em consequência, 

as doenças autoimunes e em especial o Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES) 

despertaram certos questionamentos: 

Pode a psicologia ajudar de alguma maneira no tratamento de pacientes 

portadores dessa patologia? Seria adequada a técnica do Sandplay para esses 

pacientes? 

Com esse trabalho busca-se estudar essas questões. Acredito que novas 

pesquisas sobre os aspectos psicológicos dos pacientes portadores de Lúpus 

Eritematoso Sistêmico são de grande importância, pois, apesar de a doença ser 

muito conhecida e estudada, são poucos os artigos, como veremos, que versam 

sobre o tema no que se refere ao universo hebiátrico.  
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Vale ressaltar que na literatura encontra-se o termo “lúpus pediátrico”, 

referindo-se tanto ao universo infantil quanto ao juvenil. Este trabalho usará a 

denominação “Lúpus Eritematoso Sistêmico Juvenil” (LESJ) por achar mais 

apropriada à população focada.  

O primeiro capítulo desta dissertação discorre, portanto, sobre os aspectos 

biológicos do Lúpus Eritematoso Sistêmico, a sua incidência e tratamento. Uma 

revisão teórica das pesquisas encontradas sobre o Lúpus Eritematoso Sistêmico e 

Qualidade de Vida realizadas entre os anos 2000 e 2008 será analisada no 

segundo capítulo. Visando a uma melhor compreensão da fase de vida que as 

pacientes estudadas se encontram, o terceiro capítulo explorará em detalhes a 

adolescência. 

Para estudar as questões que surgiram, apoiei-me na Psicologia Analítica.  

A teoria junguiana observa que se fornecermos as condições necessárias, “um 

espaço livre e protegido” (KALFF, 2003, p.17), o processo natural de cura pode ser 

ativado. Jung (1991) entendia o símbolo como um agente criativo que atua como 

facilitador no processo de conciliação dos opostos. Ele explica que, quando as 

intenções do inconsciente e do consciente caminham por rotas opostas, a dinâmica 

psíquica paralisa. Ora, a função do processo terapêutico seria colocá-la em 

movimento novamente, dando condições à psique de se auto-regular. Os conceitos 

mais importantes para a compreensão deste trabalho serão expostos no capítulo 

intitulado Psicologia Analítica. 

Sobre a relação mente-corpo JUNG sustenta em seu livro Fundamentos da 

Psicologia Analítica que os dois elementos agem simultaneamente, “de forma 

milagrosa”, sendo difícil para o homem imaginá-las como uma coisa só. (JUNG, 

1985). Essa questão será mais bem trabalhada no capítulo Psicossomática 
Junguiana. Já a técnica do Sandplay, foco deste estudo será brevemente 

explanada no quinto capítulo. O sexto capítulo desenvolverá a metodologia usada 

na realização da dissertação. 
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CAPÍTULO 1 

1 LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO 

1.1 DEFINIÇÃO 

As doenças crônicas como o Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES) afetam, 

além da saúde física do paciente, a sua vida social, emocional e financeira. Elas 

exigem uma atenção permanente em virtude de implicações no desenvolvimento do 

paciente e na sua Qualidade de Vida (QV).  

O LES é uma doença autoimune, crônica, que pode se apresentar de várias 

maneiras. A evolução dessa patologia é marcada por períodos de atividade e de 

remissão. Como o nome já diz, o LES é uma patologia sistêmica, podendo afetar 

vários órgãos. Por causa de sua múltipla forma de manifestação ele é também 

conhecido como “o grande imitador”, pois seus sintomas são percebidos como se 

fosse de outras doenças, o que acaba por dificultar o diagnóstico e, dessa forma, 

retardar o início do tratamento (WALLACE, 2000). 

O LES acomete, segundo pesquisas, de 0,6 em cada 100.000 habitantes 

em indivíduos abaixo de 15 anos e sua prevalência é de 1/2000. Não existem 

estudos epidemiológicos precisos, mas estima-se que de 15 a 20% desses casos 

tenham seu início na infância ou na adolescência. O diagnóstico de LES é raro 

antes dos 10 anos; a idade média de ocorrência da doença são os 15 anos. O LESJ 

incide em ambos os sexos, e é 4,5 vezes mais comum em meninas. Ele apresenta 

variações nas faixas etárias: 4:3 (F:M) de 0 a 09 anos; 4:1 dos 10 aos 14 anos; 5:1 

dos 15 aos 19 anos (SILVA, 2008. p 144-145). 

A principal diferença entre a doença no adulto e a juvenil se dá no 

comprometimento renal, mais frequente e com formas mais graves quando surge 

no jovem. Os critérios diagnósticos utilizados para o LES juvenil (LESJ) são os 

mesmos, e o tratamento é bastante similar ao adulto, com ênfase nas vacinações e 

no acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da criança e do 

adolescente (CASSIDY; PETTY & LAXER, 2006). 

O LESJ apresenta como característica principal o acometimento de 

múltiplos órgãos e sistemas, com várias formas de exposição. Portanto, cada caso 

é único e deve ser individualizado. Ao surgirem os sintomas, eles podem ocorrer 
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vagarosamente ou mesmo se apresentar já nas primeiras semanas da doença com 

manifestações clínicas súbitas e graves e com qualquer órgão acometido. Com 

efeito, o LESJ uma doença de evolução imprevisível, possui caráter crônico com 

períodos de remissão e exacerbação das manifestações clínicas (CASSIDY; 

PETTY & LAXER, 2006; SATO, 2006; SKARE, 2007; SILVA, 2008). As principais 

manifestações clínicas iniciais do LESJ compreendem febre prolongada, redução 

do apetite, perda de peso e ainda comprometimentos articular da pele e dos rins 

(CASSIDY; PETTY & LAXER, 2006; SATO, 2006; SKARE, 2007; SILVA, 2008). 

A febre ocorre em até 60% dos casos, podendo apresentar qualquer padrão 

de temperatura: alta (com temperatura acima de 39ºC) ou baixa (em torno de 38º 

C), intermitente ou contínua. Enfim, ela é uma manifestação inespecífica de doença 

sistêmica. Durante o curso do LES, a febre tende a aparecer nas reativações ou 

durante os processos infecciosos. A perda de peso pode ocorrer em até 40% dos 

pacientes. Além disso, a adenomegalia (gânglios ou ínguas aumentados) localizada 

ou generalizada ocorre em até 50% dos pacientes. A hepatomegalia (aumento do 

fígado) e a esplenomegalia (aumento do baço) discretas a moderadas estão 

presentes por volta de 30 a 40% dos casos (CASSIDY; PETTY & LAXER, 2006; 

SATO, 2006; SKARE, 2007; SILVA, 2008). 

E mais: os comprometimentos das articulações, dos músculos e dos ossos 

são vistos em até 88% dos casos com LESJ. Habitualmente, os pacientes 

apresentam dores articulares ou artrites (dor, inchaço, calor e limitação), que 

podem envolver articulações dos joelhos, dos tornozelos, dos punhos, das mãos, 

dos pés, entre outras. A inflamação nos músculos (miosite, com fraqueza muscular) 

pode ocorrer nos períodos de atividade da doença. 

As lesões cutâneas (pele e mucosa) no LESJ podem se apresentar de 

diversas formas e o eritema malar em asa de borboleta, apesar de altamente 

sugestivo dessa patologia, não é específico, podendo ocorrer em outras condições 

como reações a drogas, dermatomiosite juvenil, dermatite seborréica e acne 

rosácea. O eritema desencadeado ou exacerbado pela exposição solar 

(fotossensibilidade) é encontrado em cerca de 50% dos pacientes, habitualmente 

localizado em face, braços pescoço e pernas. Os pacientes devem evitar a 

exposição solar entre as 10 e 16 horas, na praia e na piscina o uso de boné, 

guarda-sol e FPS passado de hora em hora em todo corpo deve ser estimulado. A 

exposição às lâmpadas fluorescentes também é contra indicado pela emissão de 
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raios UVB (CASSIDY; PETTY & LAXER, 2006; SATO, 2006; SKARE, 2007; SILVA, 

2008). 

Outra forma de Lúpus é o Lúpus Discóide. No lúpus discóide, as lesões são 

crônicas e iniciam como placas. Com a progressão, as escamas se tornam grossas 

e podem desenvolver atrofias e cicatrizes, apresentam lesões esbranquiçadas ou 

escuras. Elas se manifestam preferencialmente no couro cabeludo, no rosto e nas 

orelhas. O lúpus discóide não é muito frequente nos pacientes com LES Juvenil; ele 

somente ocorre em 20% dos casos (SATO, 2006). Já o comprometimento renal 

(nefrite) está em 70 a 100% dos pacientes. Essa manifestação tende a aparecer 

nos primeiros dois anos da doença. A hipertensão arterial, o inchaço e a 

insuficiência renal são problemas que podem também surgir. Para tanto, solicita-se 

a biópsia renal para a averiguação do nível de comprometimento renal dos 

pacientes (CASSIDY; PETTY & LAXER, 2006; SATO, 2006; SILVA, 2008). 

As implicações psiquiátricas e do sistema nervoso central ocorrem em até 

50% das crianças e dos adolescentes com LES. As manifestações clínicas mais 

frequentes, como a dor de cabeça de forte intensidade (como enxaqueca), 

convulsão, distúrbios do comportamento (alucinações, depressão ); já o derrame 

(acidente Vásculo-Cerebral - AVC) e o coma são encontrados com pequena 

frequência (KAPLAN, SADOCK, GREBB, 1997). 

Outra questão importante: o comprometimento do sangue no LES juvenil 

pode-se manifestar com plaquetopenia (redução das plaquetas), anemia hemolítica 

(diminuição por destruição das hemácias), leucopenia (decréscimo no número dos 

leucócitos) e linfopenia (redução dos linfócitos). São necessários o hemograma com 

plaquetas, a dosagem de reticulócitos e a pesquisa do Coombs para se avaliar tal 

comprometimento. Essas manifestações podem ocorrer no início do LES ou podem 

se apresentar durante a evolução da doença. A plaquetopenia pode causar 

sangramentos locais (como sangramento na pele, nariz, boca) ou generalizados e 

também a anemia hemolítica, a palidez e a icterícia (olhos amarelados). A presença 

de leucopenia e de linfopenia aponta como um risco mais propício a infecções 

(CASSIDY; PETTY & LAXER, 2006; SATO, 2006; SKARE, 2007; SILVA, 2008). 

No LES o comprometimento dos pulmões aparece em até 50% dos casos. 

A manifestação mais frequente é a pleurite (inflamação da membrana que recobre o 

pulmão) entre 10 e 37% dos casos (CASSIDY; PETTY & LAXER, 2006; SATO, 

2006; SILVA, 2008; SKARE, 2007). O envolvimento do coração nos casos de LES 
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acontece em até 50% dos casos, sendo a pericardite (inflamação da membrana que 

recobre o coração) a maior ocorrência (12 a 40%) (SATO, 2006). 

Deve-se ressaltar a questão da dieta do paciente lúpico. Ela deve ser 

balanceada com restrição de sal por causa do alto grau de comprometimento renal 

do paciente (SATO, 2006). 

 

1.2 TRATAMENTO DO LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO 

Para a elaboração do texto sobre o tratamento do LESJ foi realizada uma 

compilação de artigos e textos dos seguintes autores: Ravelli et al. (2002); Bandeira 

et al. (2006); Cassidy, Petty & Laxer (2006); Sato (2006); Skare (2007) e Silva 

(2008). 

Os corticosteróides (como prednisona e prednisolona) e os antimaláricos 

são os medicamentos iniciais de escolha para uso em pacientes com LESJ.  

Aplicam-se doses altas (1 a 2 mg/Kg/dia) preferencialmente no controle da crise 

aguda inicial, quando há envolvimento do sistema nervoso, no controle da anemia 

hemolítica e da nefrite. No entanto, indicam-se baixas de prednisona no controle da 

febre, do comprometimento da pele, da artrite, da pericardite e de pleurite. Importa 

ainda afirmar que os corticosteróides não devem ser suspensos ou reduzidos sem 

orientação médica, sob risco de ocorrerem graves complicações. Os efeitos 

colaterais dos corticosteróides mais frequentes em crianças com LES, incluem: face 

em lua cheia, obesidade, estrias, aumento dos pelos, infecções, catarata, parada do 

crescimento, úlcera do estômago, hipertensão arterial e osteoporose. Deve-se 

suplementar então com cálcio e vitamina D, reduzindo-se a osteoporose e as suas 

complicações em médio e em longo prazo.  

A pulsoterapia endovenosa com metilprednisolona é utilizada em 

determinadas situações no LES, tais como: nefrite, envolvimento do sistema 

nervoso central, manifestações psiquiátricas, alterações no sangue (plaquetopenia 

e anemia hemolítica) e hemorragia pulmonar. Os efeitos colaterais mais frequentes 

incluem: hipertensão arterial, risco de infecções e de manifestações vasomotoras 

transitórias (como visão embaçada e intensificação do vermelhão na face). Outra 

indicação da pulsoterapia teria a finalidade de poupar ou reduzir o uso de doses 

altas de corticosteróide por via oral. Os antiinflamatórios não hormonais são usados 

no controle das artrites e miosites. 
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A pulsoterapia endovenosa com ciclofosfamida é realizada em pacientes 

com LESJ, em enfermarias de leito-dia ou internados, habitualmente com sete 

infusões mensais e a manutenção com 10 infusões trimestral (total de 36 meses). 

Este medicamento é indicado nas nefrites graves cuja biópsia do rim evidenciou 

formas proliferativa focal, difusa ou membranosa, quando há envolvimento do 

sistema nervoso central ou psiquiátrico grave, indica-se também nas alterações no 

sangue (plaquetopenia e anemia hemolítica), na hemorragia pulmonar, entre outros. 

Os efeitos colaterais mais frequentes incluem enjôos, vômitos e hipertensão arterial.  

O tratamento local (da pele) com corticosteróide está indicado no lúpus 

discóide e nas lesões vasculíticas no LES.   

Os antimaláricos devem ser utilizados preferencialmente em todos os casos 

de LES. Eles têm mostrado boa resposta no controle da atividade da doença, 

porque reduzem anticorpos antifosfolípides, melhora também a fotossensibilidade 

apresentada por esses pacientes, além de funcionar como imunomodulador, 

auxiliar na redução do colesterol e das doses dos corticosteróides.  

Bandeira et al. em pesquisa multicêntrica realizada nos centros de 

Reumatologia de Gênova e Pavia, ambos na Itália e no Hospital Pequeno Príncipe 

em Curitiba, PR. Brasil, com 57 pacientes, 11 brasileiros que tiveram o início da 

doença há menos de um ano da data da pesquisa e com idade inferior a 18 anos. 

Esses pacientes foram acompanhados por pelo menos três anos, com consultas, 

no mínimo, anuais. Trinta e nove desses 57 pacientes foram acompanhados por 

cinco anos. Esses jovens faziam parte de uma série de 84 portadores de LESJ 

atendidos nas unidades participantes durante a época do estudo. Seguiu-se o 

mesmo protocolo para a coleta dos dados. Esse estudo partia do princípio de que 

com a melhora e a diminuição da mortalidade nas últimas décadas ocorreu um 

aumento dos dados causados nos órgãos afetados em consequências das 

sequelas da doença e dos efeitos colaterais da medicação. Esta morbidade, 

segundo os autores, afetaria significativamente a qualidade de vida não apenas dos 

pacientes, mas também de suas famílias. O estudo concluiu serem mais afetados 

os sistemas renal, ocular, cutâneo, neuropsiquiátrico, musculoesquelético. 

Encontrou ainda que os danos causados nos órgãos, incluindo-se o ocular, o 

cutâneo, o neuropsiquiátrico, o renal e o cardiovascular, tendem a ocorrer nos 

primeiros anos após a manifestação da doença; já nos órgãos dos sistemas 

vascular periférico e gastrointestinal aparecem mais tardiamente em comparação 
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com as lesões musculoesqueléticas e o atraso no crescimento foram encontrados 

em todos os períodos da pesquisa. (1 ano, 3 anos e 5 anos). A ocorrência de novos 

danos foi associada à frequência de atividade severa da doença e não, à suave e à 

moderada.  

Logo, como meio de se prevenirem dano permanente nos órgãos, seria 

necessário um controle agressivo da doença durante suas fases de atividade 

severa. O estudo aponta ainda para o uso criterioso de agentes imunossupressores 

como forma de minimizar esses danos. Também não se indica a aplicação de 

vacinas de vírus vivos em pacientes que fazem uso de corticosteróides e 

imunossupressores. Enfim, o tratamento para o lúpus requer atenção médica 

constante. A adesão ao tratamento é crucial. 
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CAPÍTULO 2 
 
2 REVISÃO DAS PESQUISAS SOBRE L.E.S. E SEUS ASPECTOS 
PSICOLÓGICOS  

 

Não são muitos os estudos encontrados que versam sobre o LESJ e a 

Psicologia. Pesquisando-se assuntos relativos como Qualidade de Vida, percebe-se 

que grande número de trabalhos enfoca as limitações físicas impostas pela 

patologia.  

Apesar de não ter uma relação direta com a Psicologia, faz-se necessária 

uma melhor explicação sobre a metodologia utilizada na pesquisa que obteve os 

critérios para a atividade e a melhora em Lúpus Eritematoso Sistêmico Pediátrico 

por serem esses os padrões a serem utilizados nesse presente trabalho. Em razão 

da raridade das doenças reumatológicas pediátricas, a única possibilidade de se 

obter um número suficiente de pacientes para se conseguir resultados clinicamente 

e estatisticamente válidos em um período razoável de tempo seria a realização de 

estudos multicêntricos em escala internacional. Com isso em mente, criou-se o 

PRINTO (Pediatric Rheumatology Trials Organization) (Organização de Pesquisas 

em Reumatologia Pediátrica).  

O PRINTO é uma rede internacional não governamental fundada pelos 

italianos Alberto Martini e Nicolino Ruperto em 1996. No início, 14 países europeus 

participavam da rede; hoje contam 47 países e mais de 200 centros do mundo todo. 

Com essa associação em rede, uniu-se a rapidez e a facilidade do mundo virtual às 

necessidades da ciência. O PRINTO tem por objetivo promover, facilitar e 

coordenar o desenvolvimento, conduta, análise e divulgação de multicêntricos, 

experimentos clínicos internacionais e/ou padronização dos resultados dos estudos 

com crianças portadoras de doenças reumáticas pediátricas. O PRINTO juntamente 

a ACR (American College of Rheumatology) patrocinam as maiores pesquisas 

nesse campo. 

Um ponto que dificultava a replicação dos resultados conseguidos era a 

inexistência de um consenso universal para os critérios de atividade e melhora 

nesse tipo de doença. Visando solucionar esse problema, o PRINTO patrocinou 

uma pesquisa realizada em 3 fases visando obter os consensos acima citados. Na 

primeira fase da pesquisa os autores (RUPERTO et al, 2003) tinham por objetivo 
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identificar o grupo preliminar de medidas para avaliação de atividade e dano em 

LESJ e dermatomiosite juvenil. 

Foram enviados dois questionários para 267 médicos de 46 países 

diferentes. Pedia-se que cada membro selecionasse e ordenasse as respostas 

usadas na avaliação da resposta clínica nos pacientes com as patologias citadas. 

Depois disso, 40 reumatologistas pediátricos de 34 países se encontraram e 

selecionaram os domínios a serem incluídos nos grupos centrais de atividade e 

dano em dermatomiosite e lúpus juvenil. Os domínios que obtiveram maior 

porcentagem de acordo foram selecionados em ambas as patologias. Incluíam a 

avaliação subjetiva do médico e dos pais/pacientes e uma ferramenta universal de 

medida. Os domínios específicos para a atividade em LESJ seriam os exames 

imunológicos e os parâmetros da função renal. Adicionou-se ainda o domínio 

específico da pediatria chamado “crescimento e desenvolvimento”, além da 

avaliação da Qualidade de Vida relativa à Saúde. Esse item visa capturar a 

influência da doença no estilo de vida do paciente.  

Foi realizada a análise do perfil de 518 pacientes com LESJ provenientes 

de 45 países com 63 pacientes brasileiros portadores de lúpus por reumatologistas 

juvenis de modo a selecionar as definições de melhora clínica. Obtiveram-se 

definições consensuais por aquelas que tiveram concordância de pelo menos 80% 

dos profissionais colaboradores.  

Os domínios e variáveis selecionadas para atividade do lúpus foram: 

• Avaliação subjetiva do médico - 10cm VAS (Visual Analogue Scale -10cm) 

(Escala Analógica Visual de 10cm) com 93% de acordo. 

• Avaliação subjetiva paciente/pais - 10cm VAS (Visual Analogue Scale -

10cm) (Escala Analógica Visual de 10cm) com 85% de acordo. 

• Avaliação Laboratorial - (Anti-DNA)      85% 

• Avaliação Renal - Proteinúria de 24H     85% 

• Ferramenta LESJ atividade - SLEDAI   80% 
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A pesquisa do PRINTO ainda estabelece os domínios para o dano. Esses 

domínios não serão usados nessa pesquisa. 

Na segunda fase do trabalho de Ruperto et al (2005) foi realizada uma 

validação prospectiva das medidas essenciais para a Atividade da Doença. 

Também se instituíram os critérios para a avaliação da resposta à Terapia em 

LESJ. Ficaram definidas como ATIVIDADE todas as manifestações reversíveis que 

resultem diretamente do processo inflamatório. DANOS causados pela doença são 

as alterações persistentes, resultando em alterações anatômicas, fisiológicas ou 

patológicas em consequência da atividade inflamatória prévia, causando atrofia, 

cicatrizes ou fibrose, bem como complicações do tratamento (RUPERTO et al, 

2005). 

A terceira fase estabeleceu a definição de melhora clínica para LESJ. Essa 

fase é de grande importância para tal estudo, por ser o parâmetro a ser utilizado na 

análise dos pacientes. No Brasil, a pesquisa teve como autores Machado e Ruperto 

(2005).  

A definição do consenso para melhora clínica em LESJ:  

Duas de quaisquer das cinco variáveis com melhora de pelo menos 50% e 

não mais que uma piora de mais de 30% a qual não pode ser a proteinúria de 24 

horas em pacientes com envolvimento renal. Segundo a autora, a inclusão desse 

critério de restrição aumentou significativamente a especificidade da definição 

(MACHADO; RUPERTO, 2005). 

Sztajnbok et al (2001) fazem uma breve revisão das doenças que mais 

aparecem na adolescência. O lúpus pediátrico é apresentado como o que possui 

uma manifestação clínica que na forma pediátrica se mostra um pouco mais 

agressiva com pior prognóstico principalmente no que se refere ao 

comprometimento renal, podendo chegar à insuficiência renal aguda. O artigo ainda 

comenta a dificuldade encontrada em diagnosticar a doença, pois 1/3 dos pacientes 

não preenchem, no início da doença, os quatro critérios necessários, dos onze 

apontados pelo Colégio Americano de Reumatologia, para a definição da patologia, 

o que acaba contribuindo para a demora do tratamento e consequentemente para a 

piora do prognóstico.  

Esse fato também é apontado no artigo de Kone-Paut et al. (2007) e 

também corroboram com os achados de Sztajnbok et cols. (2001) no tocante à 

maior seriedade das manifestações clínicas nesta fase. Mostram que na 
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adolescência o paciente com LES necessitará de doses mais altas de esteróides e 

de drogas imunossupressoras. Mostram ainda que os sintomas do Lúpus são 

constitucionais e não específicos da doença: fadiga, dor de cabeça, perda de peso 

e alteração de humor e por serem encontrados em adolescentes saudáveis acabam 

ocasionando atraso no diagnóstico, o que é um sério problema, pois a frequência 

de danos irreversíveis é alta. Os autores trazem um fato interessante e animador 

sobre o prognóstico do LES. Ele aumentou de menos de 50% de sobrevida em 

cinco anos de doença para mais de 90% de sobrevida em 10 anos e relacionam 

esse fato ao diagnóstico precoce e a tratamentos mais eficazes. Além de 

complicações clínicas, a demora no diagnóstico gera sentimentos de desesperança 

e angústia, provocando ainda fantasias sobre a visão, os prejuízos e as chances de 

reabilitação. (NASCIMENTO apud MELLO F°, 2007).  

Diferentemente de Sztajnbok et cols.(2001), Kone-Paut et al (2007) referem 

à necessidade de suporte psicológico em questões relativas às mudanças impostas 

pela doença em uma fase por si só repleta de desafios.  

Os artigos estudados apontam para a dificuldade encontrada em avaliar a 

QV em pacientes com Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES), Moorthy et cols (2007) 

fazem uma longa análise dos instrumentos mais usados para esse fim, assim como 

decorre sobre o desenvolvimento de uma escala específica para pacientes 

pediátricos. Tentam mostrar que as vantagens apresentadas pelo instrumento 

desenvolvido e validado pelo autor, o SMILEY, o torna, segundo os pesquisadores, 

o mais apropriado para pacientes com pouca idade.  

Com efeito, as questões psicossociais no Lúpus em jovens, segundo os 

autores, são evidentes na quebra da rotina diária e nas novas responsabilidades 

que tanto o paciente quanto sua família se vê obrigado a enfrentar.  Os autores 

diferenciam QV (Qualidade de Vida) e QVRS (Qualidade de Vida Relativa à Saúde). 

- QV é apresentada como um constructo dinâmico, global e pessoal que engloba 

domínios físico, psicológico e social. Já QVRS é definida como ótimo nível de 

funcionamento mental, físico, papel social, incluindo relacionamentos e percepção 

de saúde, aptidão física, satisfação de vida e bem estar, incorporando a avaliação 

da satisfação dos pacientes com o tratamento, resultados e grau de saúde e com 

expectativas futuras.  

Moorthy et cols (2007) destacam que na população adulta há evidência de 

que as múltiplas implicações na QV requerem uma intervenção psicossocial. A 
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avaliação apropriada da QVRS no lúpus pediátrico levará a formulações de 

importantes e efetivas intervenções terapêuticas, melhorando a comunicação pais-

pediatras, resultando na melhora da QV dos pacientes. Por ser o LES uma doença 

crônica, episódica e de curso imprevisível, com uma gama enorme de 

manifestações entre os pacientes, associada a fatores psicossociais, a sua 

avaliação se torna muito difícil.   

A reumatologia tanto a pediátrica quanto a hebiátrica tem como foco 

principal os problemas relativos à Artrite Idiopática Juvenil, por ser essa a patologia 

encontrada em mais da metade das crianças portadoras de LES. Logo, as escalas 

de QV foram desenvolvidas para os pacientes com envolvimento músculo-

esquelético, o que não engloba todos os aspectos relativos à QV em portadores de 

LES. Várias escalas são baseadas nas escalas adultas; elas não levam em 

consideração a fase de desenvolvimento infantil com seu reflexo nas funções 

cognitivas, na sua autonomia, na sua imagem corporal.  

É crucial o desenvolvimento de um formato ajustado por idade que leve em 

consideração suas mudanças cognitivas. Por ser um conceito subjetivo, o ideal é 

que a própria criança avalie sua QV. Entretanto, a limitação em usar a criança como 

respondente invalida resultados em virtude de seu variado grau de perspectiva em 

longo prazo relativamente à memória, à idade, à saúde, ao humor e à habilidade de 

comunicação. A avaliação dos pais acaba sendo útil nessas circunstâncias, mas os 

revisores devem entender que as questões parentais acabarão por influenciar a 

avaliação.  

Moorthy et  cols (2007)  alegam que os pais de crianças portadoras de 

doenças crônicas tendem a ser ansiosos, deprimidos e com uma baixa QV. Esses 

fatores podem influenciar as suas respostas e a percepção da QV das crianças, 

além de as respostas também serem influenciadas pelo grau de saúde física e 

mental dos pais e das crianças. Nesses casos, importaria propor uma avaliação 

com versão para os pais e outra para a criança, a fim de que se evitem problemas e 

se explorar a concordância entre pais e criança. Os autores analisam a relação 

entre QV, função física e atividade da doença. Referem o estudo de Ruperto et al 

medindo QVRS em 297 pacientes com LES e usam o instrumento Questionário de 

Saúde da Criança Child Health Questionnaire (CHQ). Eles acharam como 

domínios mais afetados o da saúde global, a percepção geral da saúde e o impacto 

emocional dos pais (MOORTHY et  cols (2007). 



 
30

Moorthy et cols (2007) mencionam uma pesquisa realizada no México que 

estudou a relação entre a QV medida pelo Instrumento da Organização Mundial da 

Saúde Qualidade de Vida – breve (World Health Organization Quality of Life- Bref  

WHOQOL-Bref) e a escala de atividade da doença adaptada para a população 

mexicana aplicada em 73 adultos. Eles observaram que, quanto maior a pontuação 

da atividade do LES, mais baixos índices de QV nos domínios físico e psicológico, 

mas não nos domínios de QV social e ambiental. Encontraram ainda que a idade e 

o tempo de duração da doença não afetaram a QV em nenhum domínio. A 

pesquisa cita que o SLEDAI é baseado em testes laboratoriais e informações 

médicas e que tais exames podem não determinar adequadamente o impacto do 

LES na QV.  

Segundo Moorthy et  cols (2007), as escalas para avaliar QV usadas em 

conjunto são adequadas para uso em crianças com doenças reumatológicas. Os 

autores fazem ainda uma avaliação crítica sobre as escalas quando mostram seus  

pontos positivos e os negativos: 

• SF-36 (Short Form - 36) e SF- 20 (Short Form - 20) O ponto negativo nessas 

medidas, segundo os pesquisadores, é que elas alegam medir QV quando 

na verdade estão medindo o nível de saúde. Elas atestam que devem ser 

realizados maiores estudos sobre os instrumentos. 

• CHQ (Child Health Questionnaire) - apesar de possuir questionários para os 

pais e para as crianças, eles não são paralelos. Seus domínios são a função 

física; o desempenho social/comportamento, o desempenho social/físico; a 

dor no corpo; o comportamento geral; a saúde mental; a autoestima; a 

percepção da saúde; as mudanças na saúde; o impacto emocional dos pais; 

o tempo de impacto emocional dos pais; as atividades familiares; a ligação 

familiar. Por cauda da falta de versões paralelas e questionários para 

menores de 10 anos, é importante proceder às mensurações adicionais, 

com o intuito de realizar uma avaliação global. 

• CHAQ - (Child Health Assessment Questionnaire) - usado para avaliar QV 

em crianças com doenças reumatológicas, principalmente a artrite. O artigo 

atesta sua capacidade para medir a função física em crianças com LES com 

artrite severa, com necrose vascular, com fadiga. 
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Ainda no que refere a instrumentos para medir QV, Ponapalis & Clark 

(2006) apontam a existência de duas formas de medir QV em pacientes com LES. 

A primeira seria por meio de questionários genéricos; a segunda, de questionários 

específicos para a doença. Os questionários genéricos são usados na população 

em geral e os específicos em uma doença ou em condição específica. Os autores 

ainda revelam que o instrumento mais usado é o SF-36 desenvolvido em 1992 por 

Ware et al., e ressaltam ser tal instrumento validado para o emprego em pessoas 

com LES.  

A pesquisa multicêntrica realizada nos Serviços de Reumatologia de Pávia 

(Itália), Los Angeles, San Diego e Chicago; (EUA), Cidade do México (México), 

Thessaloniki (Grécia) e Tóquio (Japão) por Ravelli et cols, (2002) com 387 

pacientes estudou a prevalência danos cumulativos em órgãos nos pacientes com 

LESJ e sua associação entre variáveis clínicas e demográficas, o uso de 

medicação e a qualidade de vida. Para a coleta de dados referentes à QV a 

pesquisa fez uso do CHQ-50. Os autores destacam que consideram o dano como 

qualquer mudança irreversível confirmada em avaliação clínica e existente há pelo 

menos seis meses, que não esteja relacionada à inflamação. O estudo verificou que 

pacientes com danos são significativamente mais limitados no que se refere à 

realização de tarefas escolares por razão dos problemas (físicos) de saúde, mas 

não em virtude de problemas emocionais ou comportamentais. 50,5% dos 

pacientes apresentaram danos cumulativos em órgãos dentro de, em média, 5,7 

anos depois da manifestação da patologia. Os danos, segundo os autores, seriam 

significativamente mais prováveis nos pacientes que apresentaram manifestações 

neuropsiquiátricas no diagnóstico, com mais tempo de doença, que receberam mais 

pulsoterapia intravenosa com ciclofosfamida e com pior qualidade de vida.  

A influência de fatores psicossociais no LES foi encontrada nos artigos de 

Ward et al, (2001); Haupt et cols.(2005) pelos brasileiros Nery, Borba & Lotufo 

Neto(2004), pelos estudiosos da Universidade Nacional da Colombia, Vinaccia et al 

(2006) e os autores canadenses Dobkin et cols (1997). Pode-se perceber que este 

é um assunto pesquisado universalmente. Os brasileiros afirmam que, apesar de 

ser amplamente aceito que fatores psicossociais estressantes possam influenciar 

negativamente o curso de certas patologias, poucos estudos científicos foram 

realizados a fim de estabelecer essa correlação no LES. Os artigos que seguem 

vêm tentar esclarecer essa questão.  
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No estudo de Dobkin et col.(1997) com 44 mulheres que preencheram pelo 

menos quatro dos 11 critérios do Colégio Americano de Reumatologia (ACR) para 

Lúpus Eritematoso Sistêmico e estavam com a idade mínima de 18 anos, com 

fluência tanto em inglês como em francês, não apresentavam déficits cognitivos. 

Elas foram recrutadas no Hospital Geral de Montreal ou por meio de convite 

realizado por reumatologistas membros da Sociedade Lupus de Quebec. O stress 

foi medido por meio do Symptom Checklist 90 revisado (SCL-90) questionário 

autoaplicado de 90 itens usado no mundo todo. Foram avaliadas nove dimensões 

de sintomas são avaliadas que responderam a questionários padrão. Elas falaram 

de complicações diárias, do suporte social, do distresse psicológico e da qualidade 

de vida, além de exame médico para checar atividade e danos causados pela 

doença, usados os instrumentos (SLAM-R) e o (SLICC/ACR). 

Fatores analisados a percepção do paciente de distresse psicológico e da 

sua saúde global e foi feito pelo médico um estudo sobre atividade e danos da 

doença.  

Variáveis analisadas: severidade das complicações; tipos de suporte social, 

atividade e dano do LES, idade, tempo da doença, educação, etnia e distresse 

psicológico geral. 

Dobkin et col.(1997) confirmam o fato aceito universalmente segundo o qual 

fatores psicológicos são importantes agentes para o bem-estar mental e físico dos 

pacientes com LES e que muitos pacientes apresentam distress psicológico. Os 

dados obtidos pelo SCL-90 R corroboraram com esses achados.  

Contrapondo a esses resultados encontramos os dados de Vinaccia et cols. 

(2006) que, em pesquisa com um n igual a 32, obtiveram índices muito bons no que 

se refere  ao bem-estar físico e mental de acordo com o SF-36. Os autores 

pesquisadores no quesito depressão, avaliado pelo instrumento HAD (Hospital 

Anxiety and Depression Scale) e não encontraram sintomas de ansiedade e 

depressão, tampouco foi encontrado baixo índice no que se refere ao otimismo. Os 

autores inferem que esses resultados podem ser atribuídos à fase de vida em que 

essas mulheres se encontravam. Eram mulheres adultas jovens, com altos níveis 

de expectativas e motivação frente à vida afetiva.  

Já os brasileiros Nery et al. (2004), em seu trabalho de revisão bibliográfica 

de 14 artigos que versavam sobre a influência do stress psicossocial e o LES, 

observaram que em testes laboratoriais sobre a presença e influência do stress no 
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LES mostraram a existência de  diferenças no padrão de resposta imune nos 

pacientes,  quando comparados a pessoas saudáveis. Concluem que a dificuldade 

de estudar aspectos psicológicos, ambientais e imunológicos em duas condições 

complexas como o Lúpus e o stress, pode explicar os resultados conflitantes.  

A pesquisa dos brasileiros, assim como a da Ward, Marz & Barry (2001), 

não conseguiu achar dados científicos que confirmassem os achados de Dobkin 

(1997). Estes autores atestam que, apesar de pacientes e médicos acreditarem que 

o stress possa ser a causa da exacerbação dos sintomas da doença, as evidências 

científicas que confirmam essa crença são limitadas e as avaliações retroativas 

feitas pelo paciente sobre as possíveis causas da piora do quadro clínico podem 

ser mal interpretadas e não esclarecem quando esses eventos não acarretam na 

sua piora. O distress psicológico representa as interpretações do paciente e a 

percepção do impacto de eventos estressores. Como medida intermediária da 

relação entre stress e saúde, os autores consideram o distress psicológico como 

medida útil para o estudo desta relação (WARD, MARX & BARRY, 2001). 

Na pesquisa realizada, foram analisados 23 pacientes. Protocolo-sessões a 

cada duas semanas por um período de até 40 semanas. Em cada sessão, os 

pacientes passavam por uma avaliação médica, completavam um questionário 

sobre seus sintomas, sua medicação, seu histórico médico e realizavam exames 

laboratoriais. Esses pacientes ainda respondiam à Escala de Depressão dos 

Centros para Estudos Epidemiológicos CES-D e à sub-escala Inventário de 

Estado/Traço de Ansiedade (State sub-scale of the State/Trait Anxiety Inventory).  

A cada sessão, na ponderação do reumatologista também contava a 

avaliação da atividade da doença no paciente em uma escala visual de 15 cm 

marcada de 0 (não ativa) a 100  (extremamente ativa). Os médicos respondiam 

ainda às medidas SLAM Medida da Atividade do Lúpus Sistêmico (Systemic Lupus 

Activity Measure), ao SLEDAI Índice de Atividade do LES (Systemic Lupus 

Erytematosus Disease Activity) e ao ECLAM Medida de Consenso Europeu para 

Atividade do Lúpus (European Consensus Lupus Activity Measure). Na análise, 

verificaram que mudanças nos estados depressivos e ansiosos se encontravam 

paralelamente às avaliações da atividade da doença, mas não prediziam futuras 

mudanças nas avaliações gerais. Mesmo uma grande piora nos estados 

depressivos e ansiosos não era seguida de piora clínica.  
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Esses resultados indicam que a piora sentida provavelmente ocorria em 

sintomas de rápida variação, ou pelo menos não se mantinham o tempo suficiente 

para influenciar a avaliação global da atividade do Lúpus duas semanas mais tarde. 

Também encontraram evidências que a ansiedade não influencia a doença. 

Puderam encontrar estas associações em apenas dois casos. Analisaram ser 

possível que o sofrimento psicológico (psychological distress) cause breve piora, 

que não seja possível detectar no espaço de tempo proposto na pesquisa. O 

estudo, segundo os autores, não foi capaz de detectar o efeito direto do stress na 

atividade da doença e também não encontrou evidências que o distress psicológico 

cause aumento nos sinais de atividade do LES.  

Haupt et cols (2005) em seu estudo avaliam uma nova forma de 

intervenção psicológica que foca o aumento das habilidades de enfrentamento em 

pacientes de LES. Foi desenvolvida pela equipe de pesquisadores uma intervenção 

em grupo voltada para as necessidades específicas dos pacientes. Além de manter 

as características na Psicoterapia Breve de Grupo a intervenção estudada integrou 

elementos psicopedagógicos como informações sobre a doença, tratamento. O 

resultado da pesquisa foi avaliado após três meses, no final do programa de seis 

meses e no décimo segundo mês. 

Terminaram o programa 34 pacientes. Os resultados encontrados atestam 

uma melhora na saúde mental de pacientes com LES, indicando que a intervenção 

poderia ser efetiva até mesmo por um tempo mais longo. O primeiro objetivo, 

enfrentamento da doença, foi atingido. Ocorreu uma mudança nas estratégias 

disfuncionais como “enfrentamento depressivo”, foi rebaixado o nível de influência 

do médico na vida desses pacientes. Isso pode ser interpretado pela diminuição no 

número de consultas médicas, o que em última instância revela um aumento no 

sentimento de independência e da autoestima. A carga emocional também se 

revelou diminuída durante a intervenção. O artigo mostra que o fato de os pacientes 

terem um local para expressar seus sentimentos ajudou a melhorar ou a criar 

habilidades para enfrentar a doença e suas manifestações. 

Santoantonio, Yazigi & Sato (2004) usaram o Rorschach como método para 

estudar as características de personalidade de adolescentes portadores de LES. Os 

autores mostram que a prevalência de manifestações psicopatológicas no LES 

varia de 12% a 59% e que essa grande variabilidade encontrada torna o estudo 
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pouco específico enquanto caráter preditivo. Além do Rorschach, foram aplicados 

ainda como instrumentos: a escala Wechsler de Inteligência e o SLEDAI.  

Entre os resultados obtidos verifica-se um QI total médio limítrofe entre os 

portadores de LES. Na análise dos sub-testes verbais, mostra que o item 

“Informação” se apresenta diminuído em 91% do grupo. Os sub-testes que avaliam 

habilidades de reconhecer a essência do conteúdo de uma história, de antecipar e 

compreender a sequência lógica de eventos apresentaram resultados baixos em 

87%. Os adolescentes revelaram capacidade adequada para examinar e expressar 

a emoção. Foi observada uma relação positiva entre atividade da doença e a 

proporção de constrição afetiva (Rorschach), o que aponta que, tanto maior a 

atividade da doença, menor é a disponibilidade de recursos emocionais para 

processar a emoção. A relação entre SLEDAI e o baixo desempenho no Wechsler 

mostra que quanto maior atividade da doença, menor a utilização de recursos 

cognitivos. Esse fato não causa estranheza, pois o paciente na fase de atividade 

intensa da doença não apresenta condições físicas para a utilização desses 

recursos, podendo ser mais um fator físico do que e emocional ou cognitivo. 

No estudo de Spinelli (2002), a autora sugere que a emoção tem uma ação 

direta sobre o sistema autoimune e que a ação inconsciente da pessoa pode, sob 

forma de não identificação do seu self, atacar o seu próprio organismo na busca 

pelo restabelecimento da homeostase. A revisão mostrou ainda a carência de 

estudos realizados com pacientes portadores de LESJ, apontando para um campo 

que urge esclarecimentos. 

Para uma melhor compreensão dessa pesquisa no próximo capítulo será 

realizada uma breve explanação de alguns conceitos da psicologia analítica 

pertinentes aos temas propostos. 
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 CAPÍTULO 3  
 
3 A TEORIA JUNGUIANA - ALGUNS CONCEITOS BÁSICOS  

 
Para que se possa entender a técnica psicoterápica do Sandplay, alguns 

conceitos junguianos merecem ser revistos.  

 

 Consciência 
 

A consciência seria para Jung a função ou a atividade que mantém a 

relação entre os conteúdos psíquicos e o ego. A consciência difere da psique na 

medida em que ela representa a reunião de todos os conteúdos psíquicos e nem 

todos os conteúdos estão necessariamente vinculados ao eu (JUNG, 1991). 

A trajetória da consciência é dividida didaticamente em quatro etapas por 

Jung: 

1. Do nascimento até a puberdade - predomínio da vida instintiva. Imersão 

no processo psíquico inconsciente. 

2. Juventude – até a meia idade - Fase de ampliação do horizonte da vida. 

Fase de integração à sociedade. 

3. Meia Idade - Fase em que a adaptação se volta do exterior para o 

interior- consciência de um estado de divisão ou de dualidade. 

4. Velhice - Fase de preparação para a morte. A Imersão no processo 

psíquico inconsciente (JUNG, 1998). 

 

O psicólogo Armando e Silva (2009) apontou para um aspecto interessante 

da palavra CONSCIÊNCIA. A palavra carrega ainda em si a integração da anima e 

do animus.  COM - prefixo que indica companhia, estar junto, unir. Referente a 

Eros, ao princípio feminino. CIÊNCIA - do Latim scire, significando conhecimento, 

saber. Relativo ao princípio masculino Logus.  Logo, a palavra consciência 

representaria uma conjunção dos princípios femininos e masculinos (SILVA, 2009). 
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 Inconsciente 

 
A psicologia analítica diverge da psicanálise no que se refere ao conceito 

de inconsciente que é entendido como a condição preliminar da consciência. Para 

Jung o inconsciente é exclusivamente psicológico. Ele abrange todos os conteúdos 

ou processos psíquicos que não são conscientes, isto é, que não estão 

relacionados com o eu de modo perceptível. Sobre a classificação do inconsciente 

Jung explica:  

 
Podemos distinguir um inconsciente pessoal que engloba todas as 
aquisições da experiência pessoal: o esquecido, o reprimido, o 
subliminarmente percebido pensado e sentido. Ao lado desses 
conteúdos inconscientes pessoais, há outros conteúdos que não 
provêm das aquisições pessoais, mas da possibilidade hereditária 
do funcionamento psíquico em geral, ou seja, da estrutura cerebral 
herdada. São conexões mitológicas, os motivos e imagens que 
podem nascer de novo, a qualquer tempo e lugar, sem tradição ou 
migração históricas. Denomino esses conteúdos de inconsciente 
coletivo (JUNG, 1991. par.919). 

 
 

  
O inconsciente coletivo, por ter sua origem na estrutura herdada do 

cérebro, age independentemente do ego. Suas manifestações aparecem como 

motivos culturais universais. Jung também via o inconsciente como potencialmente 

criativo.  

O relacionamento entre o inconsciente e a consciência se faz de modo 

compensatório, é foi entendido como a auto-regulação da psique. Apesar de estar 

em constante ação, a auto-regulação da psique só é percebida quando a 

consciência do ego tem uma dificuldade específica em adaptar-se à realidade 

interior ou exterior (SHARP, 1993). 

 

 Arquétipo   

 
O arquétipo foi definido por Jung como sistemas de prontidão para a ação e 

ao mesmo tempo, ideias e emoções, que não pode ser conhecido completamente 

nem esgotado (JUNG,1991). Eles seriam elementos primordiais e estruturais da 

psique (SHARP,1993). O arquétipo possui uma característica bipolar, possui uma 

polaridade positiva e outra negativa (JACOBI,1974).  O arquétipo é uma 
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manifestação da energia psíquica que se torna visível por meio de uma imagem 

arquetípica ou se mostra nos comportamentos extremos universais a humanidade, 

como nascimento, casamento, morte, maternidade, paternidade, entre outros 

(GRINBERG,1997). Por serem universais essas imagens e comportamentos, a 

noção de arquétipo postularia, então, a existência de uma base psíquica comum 

para toda a humanidade (SILVEIRA,1997). 

Edna Kahhale observa que as noções de arquétipo, símbolo e unidade são 

uma tentativa de romper com a visão cartesiana, transcendendo os dualismos: 

mente x corpo, espírito x matéria, sujeito x objeto, interno x externo (KAHHALE, 

2006). 

Alguns arquétipos segundo Jung (2000) teriam conteúdo antropomórfico, 

entre eles a Anima, Animus, Criança Divina, Grande Mãe, Velho Sábio. Eles 

poderiam ser entendidos como os que mais vezes perturbam o ego; outros seriam 

menos personalizados (situações típicas, lugares, caminhos, sentidos) (FRANCO, 

2003; GRINBERG, 1997). 

 

 

Arquétipo da Mãe 

  

Como todos os arquétipos, o da mãe possui uma variedade incalculável de 

aspectos. Suas formas mais características seriam a própria mãe e a avó, a 

madrasta e a sogra, uma mulher com quem alguém se relacionou, uma babá.  

Seus atributos seriam o maternal, a sabedoria e a elevação espiritual além 

da razão; o bondoso, o cuidar, o que proporciona condições de crescimento, 

fertilidade, o alimento, no seu aspecto positivo. A face negativa teria como atributos 

o oculto, o devorador, o sedutor, entre outros.  Apesar de a mãe ter uma figura 

universal, sua imagem muda de acordo com a experiência prática individual.  

As influências sofridas pela psique infantil não derivam apenas da mãe 

pessoal e sim, do arquétipo projetado sobre essa mãe, conferindo-se a ela um 

caráter mitológico. Logo, seus efeitos traumáticos devem ser divididos entre os que 

correspondem as características e atitudes da mãe pessoal e os que parecem 

possuir estas características, mas que na realidade derivam de projeção (JUNG, 

2000). O arquétipo materno, enfim, é a base do Complexo Materno. 
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Arquétipo do Pai 
 

O pai tem como aspecto mitológico o de construtor do mundo. É o arquétipo 

da ordem, da lei e da cultura, do poder. Na visão real, será sua tarefa humanizar 

esse arquétipo do pai, vestindo-o com roupas comuns, mas apesar de comum esse 

pai deve ser capaz de separar o filho do abraço da mãe. Para que isso ocorra, a 

criança precisa vê-lo como possuidor de um poder superior ao da mãe. Na falta de 

um pai real ou de alguém que exerça essa função, forma-se um vazio na psique 

Essa lacuna será preenchida com conteúdos do inconsciente, que poderão ser 

projetados em outra pessoa, o que poderia causar idealizações 

(CAVALCANTI,1995). O pai inaugura o princípio da realidade. O sol representa o 

princípio masculino, como a lua, o feminino. O arquétipo do pai representa a 

palavra, a lei (LIMA, 2002). 

Como mostra Stein o pai possui em um pólo a imagem do guardião de seus 

filhos e fortaleza contra as ameaças exteriores, já no outro o pai devorador, tirano 

STEIN in HILLMAN et al, 1979). 

Zoja em seu livro O Pai mostra que este “ensina o filho a existir no mundo 

assim como a mãe o ensinou a existir no corpo”. (ZOJA, 2005 p.12) 

Cabe aqui lembrar, como destaca Durval Faria, que tanto o Materno quanto 

o Paterno poderiam ser exercidos pelo homem e pela mulher, pois os arquétipos da 

Grande Mãe e do Pai estão presentes em ambos os sexos. A diferença estaria na 

maneira de exercê-los (VARGAS, 1986; FARIA, 2003; SAMUELS, 2001). 

 

 Self 
 

O self é expressão da unidade e da totalidade da personalidade. Ele é 

percebido por Jung como o centro regulador da personalidade. O conceito de self 

ou si-mesmo não pode ser apreendido totalmente por ter uma parte inconsciente. 

Ele manifesta-se nos sonhos, nos contos de fada, nos mitos, nas figuras de 

personalidades superiores como reis, heróis e profetas e nos símbolos de 

totalidade, como no círculo ou na quaternidade (JUNG, 1998). 

Jung ressalta que, para um desejável equilíbrio psíquico, deveria ocorrer 

uma relação fluida e consciente entre o ego e as outras instâncias psíquicas, sendo 

o self um princípio regulador entre elas (FRANCO, 2003 p.36). Porém esta relação 
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é dinâmica, e às vezes desestabilizadora. Jung entendeu que, por meio dos sonhos 

e da imaginação, o inconsciente exerceria uma função reguladora.  

A função reguladora da psique seria uma tendência criativa, que dadas as 

condições adequadas, o inconsciente agiria de forma compensatória buscando 

equilibrar uma tendência unilateral da consciência (JUNG,1999). 

 

 Complexo 
 

Jung durante sua tentativa de penetrar  no  inconsciente criou um 

instrumento científico: o Experimento de Associação Verbal (Diagnostische 

Assoziationstudien). Criado em 1902, o estudo consistia em uma série 100 

palavras.  Eram palavras comuns, do cotidiano aparentemente neutras: mesa, 

lanterna, agulha. Entre estas eram proferidas palavras mais provocantes como  

guerra, fiel. As palavras eram lidas uma a uma e o sujeito pesquisado tinha que 

dizer a primeira palavra que viesse a cabeça. As respostas eram medidas.  

 Com este teste, Jung percebeu que certas palavras suscitavam reações 

incomuns. Concluiu-se então que estas respostas eram um indicativo de bloqueio 

emocional. A este conteúdo emocional Jung denominou complexo.  Para ele um 

complexo é um conjunto de imagens reunidas em torno de um núcleo derivado de 

um arquétipo e que tem como característica uma forte carga emocional (JUNG, 

1984). 
Para Jung é o complexo e não o sonho, como pensava Freud, a via régia 

para o inconsciente. É o complexo que determina o comportamento, mesmo que as 

pessoas não estejam conscientes dele. Jung acreditava que não somos nós que 

possuímos o complexo, é ele que nos possui. Eles são universais e, além disso, 

manifestações normais da vida  (JUNG (1934) 1998). Sua constelação (ativação) 

ocorre quando uma situação exterior desencadeia um processo psíquico que 

consiste na aglutinação e na atualização de determinados conteúdos. (JUNG, 

1998) Os complexos realizam a ligação entre o inconsciente pessoal e o coletivo. 

Sobre a sua autonomia Silveira explica: 

 
[...]segundo a força de sua carga energética, o complexo torna-se 
um ímã para todo o fenômeno psíquico que ocorra ao alcance de 
seu campo de atração. A autonomia do complexo dependerá das 
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conexões maiores ou menores que mantenha coma totalidade da 
organização psíquica. (SILVEIRA, 2001 p. 30) 

 
 

 
Para que haja a assimilação do complexo, será necessário ir além de 

reconhecê-lo intelectualmente. É preciso que sejam vivenciados emocionalmente. 

Como pode ser entendido o complexo em si não é patológico e pode se tornar uma 

fonte de conhecimento e crescimento pessoal (SILVEIRA, 2001). 

 Por ter em seu núcleo um arquétipo, o complexo teria além das 

características pessoais, conexões com conteúdos arquetípicos, fazendo a ligação 

das vivências pessoais com as da humanidade. Com isso os complexos puderam 

ser agrupados em categorias definidas, entre elas: complexo materno, paterno, 

inferioridade. Esses complexos serão mais bem explicados ao longo da análise das 

pacientes. 

 

 Complexo do Ego 

  
Por possuir um aspecto arquetípico, o ego está situado no âmago de um 

complexo de ego, uma história personalizada do desenvolvimento da consciência e 

autoconscientização do indivíduo. O complexo de ego está em relacionamento com 

os outros complexos, o que muitas vezes o envolve em um conflito. Aí então existe 

o risco de este ou qualquer complexo se dissociar, sendo a personalidade por ele 

dominada. Um complexo pode dominar o ego como na psicose ou o ego pode se 

identificar com o complexo como na inflação (SAMUELS, 1988, 2000). 

 

Complexo materno da filha  

 

Jung em seu livro Os arquétipos e o inconsciente coletivo estuda alguns 

aspectos negativos do complexo materno da filha. O autor mostra que ele pode 

causar uma exacerbação do feminino e com ele uma desvalorização do masculino, 

o homem passaria a ser mais um objeto a ser cuidado entre as crianças. A 

personalidade da filha também ficaria em segundo plano, pois sua vida passaria a 

ser vivida nos outros, e para os outros, e pela inconsciência da própria 

personalidade acaba por se identificar com eles. O aspecto positivo desse efeito do 
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complexo materno da filha é o de ser extremamente cuidadosa e disposta a 

qualquer sacrifício pelos seus. O peso de carregar essa responsabilidade, a mãe 

perfeita, acorrenta a mãe ao filho e prejudica a ambos (JUNG, p.97). A ação do 

complexo poderia causar a exacerbação do eros que, segundo Jung, causaria 

ciúme da mãe e uma grande vontade de sobrepujá-la. Nesse caso, o aspecto 

positivo a mulher, para quem o destino é ser um elemento de provocação, acaba 

sendo ela mesma perturbada. Esta perturbação pode fazê-la perceber que “o clarão 

do fogo que acende ilumina e clareia todas as vitimas da confusão” (JUNG, 2000 

p.105).  

Outra dificuldade relativa ao complexo materno da filha seria a identificação 

com a mãe, o que provocaria um bloqueio da iniciativa feminina. Na quarta forma 

de dificuldade, haveria a defesa contra a mãe, em que o mote da filha seria: “Tudo 

menos a minha mãe!”, mas no seu aspecto positivo poderia resultar em uma mulher 

com aguçada lucidez, objetividade e ainda segundo a ótica de Jung, uma mulher 

mais transparente para o homem. 

 

 Sombra 

A sombra é uma representação do lado escuro inferior e primitivo ainda não 

desenvolvido em todas as pessoas. Além de possuir aspectos desagradáveis, 

possui também as qualidades da personalidade que ainda não foram desenvolvidas 

(JUNG,1998; GRINBERG, 1997). Por possuir aspectos que ainda não foram 

integrados, a sombra pode ter também potencialidades criativas (WEINRIB, 1993). 

 

 Anima e Animus 
 
 Outro fator de extrema importância na adolescência é a ativação dos 

complexos da anima e do animus, que neste período serão constelados pela 

primeira vez (FORDHAM, 2001). Entende-se por anima (alma) o lado feminino 

inconsciente no homem. A anima personifica o princípio de Eros e por esse motivo 

o seu desenvolvimento reflete a maneira como o homem se relaciona com o sexo 

oposto. A anima tanto é um complexo pessoal quanto a imagem arquetípica da 

mulher no inconsciente masculino. Esse arquétipo é o responsável pelo mecanismo 

de projeção (SHARP,1993; WOODMAN, 2000).  Jung fala que “a anima é o 
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arquétipo da própria vida” (JUNG, [1935] 2000, par.66 ). A anima seria também 

complementar a persona e possuiria uma função compensatória a esta.  

O animus, assim como a anima pertencem por um lado à personalidade e 

por outro estaria enraizados no inconsciente coletivo. Por esse motivo eles seriam 

uma ligação, “uma ponte entre o pessoal e o impessoal, entre o consciente e o 

inconsciente”. Eles seriam complexos funcionais, se comportando 

compensatoriamente em relação à personalidade externa, consciente (JUNG, 1995, 

p.15). 

Na psique da mulher a porção masculina é denominada animus que 

significa espírito ou razão. Sendo da mesma forma que a anima, tanto um complexo 

pessoal, quanto a imagem arquetípica do homem na mulher. Para Jung, o animus 

corresponderia ao Logus paternal, e acrescenta que aquele é como um depósito de 

todas as experiências ancestrais das mulheres a respeito dos homens. Ele funciona 

como um psicopompo, um mediador entre o consciente e o inconsciente (JUNG, 

1988, par.33). Emma Jung explana que o princípio do Logos pode ser explicado em 

quatro expressões: a força, que seria a força dirigida, ou seja, a vontade, o ato, o 

verbo e por último o sentido. E que estas forças, de modo geral, já foram 

assimiladas pelas mulheres que podem apresentar força de vontade, objetividade, 

atividade e capacidade de atuação, de forma feminina. 

Por ser esse estudo referente às adolescentes do sexo feminino, cabe uma 

breve explanação sobre as fases do animus. Inicialmente ele aparece nos sonhos e 

nas fantasias personificado como a força física, podendo ser como mostra Sharp, 

um atleta, um homem musculoso ou um bandido. Depois ele fornece iniciativa e 

aptidão para a ação planejada. Ele seria, então, o responsável pelo desejo de 

independência e de profissionalização. Num terceiro estágio surgiria como um 

professor ou um padre. Já no último estágio ele seria percebido em uma forma mais 

espiritual, ele seria o deus Hermes que prestativamente faria a ponte entre o 

inconsciente e a consciência da mulher (SHARP,1993). Estes complexos têm a 

função de favorecer o encontro com o Outro, com a alteridade.  

 

 Persona  

 

A persona como explica Jung é um complexo funcional que diz respeito à 

adaptação ao objeto, à sociedade (JUNG, 1991, par.755). É ele que faz a 
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intermediação do ego com o mundo (WEINRIB, 1993). É a máscara que se põe 

para a adaptação à sociedade. A persona se constitui por meio das expectativas da 

outro, a criança procura se comportar de forma a agradar o outro, a ser aceita. O 

primeiro padrão de persona é formado por juízos de valor e por regras sociais 

(WOODMAN, 2000; WHITMONT, 2000). Sobre ela, Jung diz que “a persona é o 

que não se é realmente, mas sim aquilo que os outros e a própria pessoa acham 

que se é” (JUNG, [1939] 2000). 

A individualidade pode ser confundida com o papel social. Quando isso 

ocorre, pode acontecer o estado de inflação; então, em perda da realidade 

(WHITMONT, 2000). Essa identificação pode levar também a auto-desvalorização 

no caso da pessoa ser mal sucedida socialmente (WEINRIB, 1993). 

 
 Energia Psíquica  

 

Sob a ótica da psicologia analítica a energia psíquica, deve ser entendida 

como equivalente à energia física, é quantitativa e possuindo um “para que”, uma 

finalidade, uma teleologia. A libido apresenta movimentos de progressão e de 

regressão. Na progressão ocorre um avançar constante no processo diário de 

adaptação psicológica (JUNG, 1998 par.11, 31).  A adaptação nunca se dá por 

encerrada e o seu trabalho se processa segundo o autor, em duas etapas: a 

consecução da atitude e a realização da adaptação mediante a atitude. Ela requer 

ainda uma função consciente dirigida e caracterizada pela consistência interna e 

pela coerência lógica (JUNG, 1998, par.64). 

O movimento de progressão pode ocasionalmente cessar em virtude de um 

represamento da libido. Esse fato é caracterizado pela separação dos pares de 

opostos que permanecem unidos durante os processos psicológicos na progressão. 

Nesse impasse, explica o autor, o positivo e o negativo não podem mais se unir em 

um ato coordenado. Esse fator desencadeia o processo de regressão (JUNG, 

1998). Na regressão ocorre um movimento retrógrado da psique, retorno para 

dentro de si, uma volta para o interior, para que conteúdos reprimidos possam ser 

reintegrados à consciência. Nesses conteúdos, podem-se encontrar as sementes 

de novas possibilidades, fatores criativos que ajudaram a enfrentar a vida. 

 Esses dois movimentos são processos dinâmicos que ocorrem 

simultaneamente e têm por objetivo o processo de individuação. 
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O processo de individuação é o caminho para “tornar-se o que se é”, tornar-

se um indivíduo, aquele que é uno, que não se divide. O objetivo final deste 

processo é a integração da Consciência e Inconsciência, mesmo que esta meta 

nunca seja alcançada (JUNG, 2000). 

 

 Transferência 

 

Para a psicologia analítica a transferência é um fenômeno natural em 

qualquer relacionamento; logo, não poderia ser diferente na relação terapêutica.  

Ela aconteceria quando o paciente vivencia uma relação amorosa com o terapeuta. 

Seria então um caso particular de projeção. Como relata Jacoby a palavra 

transferência seria a tradução inglesa da palavra latina projectio = projection 

(projeção) (JACOBY, 2003 p.19). A projeção pode ser explicada como o 

mecanismo em que conteúdos inconscientes são lançados sobre uma determinada 

pessoa ou situação. 

Jacoby elaborou um esquema mostrando a complexidade do encontro entre 

paciente e terapeuta, pois nesta relação existe além da comunicação entre os egos 

do paciente e do analista, uma comunicação entre os inconscientes de ambos. Os 

conteúdos deste encontro estariam ocultos para os dois, logo existiria uma área 

inconsciente comum. (idem, p. 27) 

Nesse esquema proposto inicialmente por Jung (1946) e posteriormente 

adaptado por Jacoby (1995), pode-se perceber que “no campo proposto como o da 

interação entre paciente e psicoterapeuta, é possível incluir também a caixa de 

areia e os cenários elaborados pelo paciente” (FRANCO, 2003. p.42). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
46

FIGURA 1 – SANDPLAY - TRANSFERENCIA E CONTRA-TRANSFERENCIA 

 

FONTE: Franco (2003). 

 

 Contratransferência 

 

Contratransferência vem a ser um tipo específico de projeção. Ocorre 

quando o terapeuta projeta conteúdos inconscientes seus no paciente. Podendo 

ser, como descreve Jung, tão útil à terapia quanto a transferência, pois “ela cria 

uma identidade “mística”, isto é, inconsciente com o sujeito” (JUNG, 1984, par. 

519). 

 

 Símbolo 
 

A palavra símbolo vem do grego  

 

                           syn= prefixo grego - proximidade, junto 

             synballein             + 

                           ballein= colocar 

 

Colocar junto, juntar (RAMOS, 2006). 

Jung explica que: 



 
47

[...] chamamos de símbolo um conceito, uma figura ou um nome 
que se nos podem ser conhecidos em si, mas cujo conteúdo, 
emprego ou serventia são específicos ou estranhos, indicando um 
sentido oculto, obscuro ou desconhecido (JUNG,1998,v.1 par.416). 
[...]o símbolo é sempre mais do que podemos entender à primeira 
vista. (JUNG, v.1 par. 482) 

O mesmo autor ainda acrescenta que: 

[...] o símbolo, no entanto, pressupõe sempre que a expressão 
escolhida seja a melhor designação ou forma possível de um fato 
relativamente desconhecido, mas cuja existência é conhecida ou 
postulada...enquanto um símbolo for vivo, é a melhor explicação de 
alguma coisa. E só é vivo enquanto cheio de significado. (JUNG, 
v.8. par.903) 

 

Para Verena Kast, o símbolo seria uma expressão visível de algo invisível 

(KAST, 1990). Ele é sempre uma tentativa de tornar o desconhecido, conhecido. 

Enquanto fenômeno psíquico, eles afetam tanto o pensamento quanto o 

sentimento. Por eles a pessoa é tomada ao nível de uma emoção, de uma idéia. 

Seu significado nunca é atingido completamente, é sempre um esforço de se fazer 

entender. É ele que faz o trânsito do inconsciente para a consciência. Pode-se dizer 

que símbolo é a melhor expressão de algo relativamente desconhecido. 

Relativamente desconhecido, pois o inconsciente sabe o que quer dizer para o 

sujeito, o símbolo é a sua tentativa de se fazer conhecido, entendido. 

Barcelos mostra que: 

[...] Na definição clássica de Jung, um símbolo é uma coisa viva, a 
melhor expressão possível de algo que não pode ser caracterizado 
ou conhecido de outra forma [...] o símbolo sempre aponta para algo 
transcendente, desconhecido (BARCELLOS, 1991, p.79) 

 

Ele é ainda o mecanismo psicológico que transforma a energia psíquica.   

Ramos (2006) acrescenta que por unir algo consciente a algo inconsciente, 

o símbolo provoca emoção. A autora pontua que emoção é igual a “e+moção 

“movimento para fora”, um movimento do sistema nervosos vegetativo, simpático e 

parassimpático” (RAMOS, 2006. p.78). Ela seria, para a autora, a chave da 

psicossomática, por meio dos símbolos podem-se atingir conteúdos profundos da 

psique. 
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A fase de vida em que as meninas desta pesquisa se encontram merece 

uma breve explanação, pois como escreve Richard Frankel “a adolescência como 

um fenômeno psicológico está clamando por atenção renovada” e acrescenta que 

“talvez a nossa psicologia tenha mantido a si mesma distante demais, trancada a 

salvo na fantasia da infância, para ouvir seu grito” (FRANKEL, 2005 p.9). O próximo 

capítulo versará sobre essa população.  
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CAPÍTULO 4  
 
4 ADOLESCÊNCIA  

 

4.1 DEFINIÇÃO 

 

A palavra adolescência tem uma interessante origem etimológica dupla. Ela 

deriva da palavra latina ad (a, para) e olescer (crescer) significando o processo de 

crescimento, de tornar-se adulto. Também é derivada de adolescer, a origem da 

palavra adoecer (OUTEIRAL, 2008). Esta dupla etiologia mostra bem as 

características deste período: disposição para crescer, tanto física quanto 

emocionalmente, e para adoecer, em decorrência das transformações biológicas e 

psicológicas que ocorrem. Essas mudanças biológicas marcam o início da 

puberdade (de púber, pelos), entre 9 e 14 anos. A puberdade é um processo 

biológico, caracterizado pela atividade hormonal que desencadeia o surgimento de 

caracteres sexuais secundários.  

A adolescência por sua vez é uma construção cultural, com início flexível e 

final incerto (BLOS, 1998; PEREIRA, 2005; OUTEIRAL, 2008). Para a Organização 

Mundial da Saúde (OMS) ela é composta por duas fases: a primeira dos 10 aos 16 

anos e a segunda, dos 16 aos 20. Já o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) 

(Lei no 8.069 de 13 de julho de 1990),  a situa entre 12 e 18 anos.  

O historiador Ariès mostra que a “adolescência se expande, empurrando a 

infância para trás e a maturidade para frente, e vamos passando de uma época 

sem adolescência para outra em que a adolescência é a idade favorita” (ARIÈS, 

1981, p.15).  Pode-se dizer, portanto, que a adolescência como fase do 

desenvolvimento humano, tem um princípio biológico e um término psicológico 

(FAVARATO, GAGLIANI, 2008, p.98); 

 

4.2 DESENVOLVIMENTO PSICOLÓGICO 

 

Os aspectos psicológicos desta fase do desenvolvimento foram estudados 

por vários autores. Para o analista junguiano Kaspar Kiepenheuer, “transições na 

vida são os momentos de maior perigo e a puberdade é especialmente assim. O 

adolescente se encontra desprotegido, no vazio criado entre o desprendimento da 
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íntima segurança da fase anterior e a integração de uma nova” (KIEPENHEUER, 

1990 p.3). 

 Vários autores ao estudar tal fase do desenvolvimento, entenderam como 

um fator de destaque a questão das perdas resultantes da saída da infância. Entre 

eles, pode-se destacar o pensamento de Knobel e Aberastury. Os dois, apoiando-

se na teoria psicanalítica, propõem uma “síndrome normal” da adolescência. 

Sobre esse ponto Knobel e Aberastury (2000) mostram que a adolescência 

é uma época em que vários lutos precisam ser elaborados para um 

desenvolvimento saudável. Os autores consideram que as elaborações mais 

importantes são o luto pelo corpo da infância, pelo papel infantil, pelos pais que não 

se comportam mais da mesma forma, passando a exigir mais responsabilidade de 

seus filhos e ainda deve enfrentar o luto pela identidade de criança (KNOBEL e 

ABERASTURY, 2000).   

Anna Freud (1958) também fala sobre um “luto inevitável” pelos objetos do 

passado. A autora ainda acrescenta que, por ser a adolescência uma interrupção 

no crescimento pacífico que ocorria com a criança durante a fase da latência, as 

batalhas internas (entre id e ego) podem ser entendidas como um “fato básico” 

(FREUD, 2006).  Goldenstein, por seu turno, percebe a adolescência como a idade 

da razão e da contestação (GOLDENSTEIN, 1995). 

A principal questão desta época da vida seria o desenvolvimento do senso 

de identidade, sob o ponto de vista de Erik Erikson que concebeu a ideia dos 

Estágios Psicossociais do Desenvolvimento. O autor identificou oito estágios de 

desenvolvimento, cada estágio apresentaria um momento crítico, que chamou de 

crise. Crise para ele seria um momento de conflito entre um fator positivo e outro 

negativo.   

Erikson denomina a 5° fase, correspondente à adolescência, de “Identidade 

versus Confusão de Papéis” (1987, 1997).  Um desenvolvimento saudável se dá 

com a passagem tranqüila pelas fases anteriores. Logo a aquisição da confiança, 

da autonomia, da iniciativa e da diligência (produtividade), as questões dos estágios 

anteriores, se mostram fundamentais para que o adolescente consiga passar de um 

modo relativamente tranquilo por esse novo período.    

Por estar ainda construindo sua identidade, o jovem se torna um enigma 

para si mesmo. Mostra-se muito preocupado com o que possa parecer para os 

outros, com a opinião dos demais, em contra ponto ao que julga ser ele mesmo. 
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Erikson considera que a personalidade resulta da interação contínua de três 

dimensões: a biológica, a social e a individual. Essas dimensões seriam 

inseparáveis e interdependentes. Para o autor, então, a identidade poderia ser 

definida como sendo um sentido consciente de singularidade individual, um esforço 

inconsciente para manter a continuidade da experiência e uma solidariedade para 

com os ideais de um grupo (ERIKSON, 1968). 

O autor acrescenta que os jovens nessa fase precisam de uma espécie de 

moratória da sociedade para a realização desta tarefa. Da mesma forma que anseia 

encontrar pessoas e ideias em que possa confiar, o jovem teme uma relação 

excessivamente confiante. Erikson acrescenta que sua forma de expressar essa 

necessidade de fé e apoio será “com uma desconfiança sonora e cínica”. 

(ERIKSON, 1987 p.129). Outro fato interessante é a necessidade que o jovem tem 

de decidir por si só, de exercitar uma recém adquirida autonomia, ao mesmo tempo 

em que sente medo de ser exposto ao ridículo e também exposto às dúvidas sobre 

si próprio (ERIKSON,1987). 

Para o autor, a virtude que surge nessa fase é a fidelidade. A fidelidade 

vem a ser a força vital que só é alcançada após a obtenção das forças anteriores, 

que animaram o homem nas sucessivas fases de vida: a esperança é a primeira e a 

mais básica delas; a vontade e o propósito, na fase lúdica e na idade escolar a 

virtude que prepondera é a produtividade. A fidelidade será seguida pelo amor na 

idade adulta jovem, o cuidado na fase adulta e finalmente a sabedoria na velhice. 

Essas virtudes são a força motriz do desenvolvimento do indivíduo (ERIKSON, 

1987, 1997). 

 Estudando a adolescência sob o prisma da psicologia analítica verifica-se 

que o nascimento psíquico de uma pessoa e com ele a diferenciação completa dos 

pais só ocorre com na puberdade, com a irrupção da sexualidade. Essas mudanças 

são acompanhadas, como refere Jung, por uma “revolução espiritual”. Essa 

revolução espiritual ocorre porque as variadas manifestações corporais, que 

acontecem na puberdade, exacerbam de tal forma o eu, que este acaba por se 

impor de forma acentuada, o que explica a denominação “anos difíceis” da 

adolescência (JUNG, [1930] 1984). 

Sobre o desenvolvimento de ego vale acrescentar as teorias de autores 

pós-junguianos com diferentes pontos de vista.  
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A teoria de Erich Neumann apresenta o desenvolvimento do ego sob um 

prisma arquetípico. Seu estudo é feito por meio de sua experiência clínica com 

adultos. Neumann estabelece que na psicologia, da mesma forma que ocorre na 

biologia, a ontogênese recapitula a filogênese. Logo as etapas do desenvolvimento 

da humanidade se repetem no desenvolvimento do indivíduo, fazendo um correlato 

entre relações da criança com seus pais e as relações da humanidade com o 

matriarcado e o patriarcado.  

Neumann divide a infância em 3 fases. A primeira seria a fase Urobórica; 

nela existiria um pré-ego. O autor a considera como um estado paradisíaco, sem 

tensão ou desconforto. Haveria uma unidade Eu-Tu, sem distinção entre a dupla, 

self e ego também seriam indiferenciados. A criança é apenas um self corporal 

(NEUMANN,1991). O self da criança está contido simbolicamente em sua mãe. Aos 

poucos a relação mãe-bebê vai se diluindo e com isto ocorre o nascimento 

verdadeiro do Eu, iniciando a estruturação ego-self . A segunda fase é chamada de 

matriarcado e vai até 1 ano e meio. Caracterizada pelo surgimento da relação Eu-

Tu.  

O social começa a entrar na vida do bebê. O self inicia o se deslocamento 

para a criança, deixando de ser apenas corporal. Esse período se divide em estágio 

mágico fálico do ego e o estágio mágico guerreiro do ego. O ego da criança ao se 

confrontar com o mundo vai favorecer a aquisição progressiva da consciência. 

Entra a criança então na terceira fase que seria a do patriarcado que vai se 

estender até o quinto ou sexto ano de vida. Na fase patriarcal (relativo ao arquétipo 

paterno) a consciência se desenvolve para a socialização, conceitos morais, 

normas, leis, regras, hierarquização, disciplina, autocontrole, abstração. Neumann 

em seu livro A Criança, na fase matriarcal, do nascimento aos 2 anos de idade, 

forma-se a identidade de gênero da criança, e na fase patriarcal, dos 3 aos 12 

anos, ocorre a socialização e a formação moral (NEUMANN,1991).  

Weinrib explica que qualquer ruptura na unidade mãe-bebê, irá alterar a 

separação normal do self da criança do de sua mãe. Essa alteração acarretará no 

desenvolvimento de um ego dependente entre as idades de um e quatro anos, 

podendo assim permanecer durante a adolescência e ainda ficando desta forma por 

toda a vida (WEINRIB,1993). 

Byington esclarece que a adolescência poderia ser entendida como a 

transição para a alteridade, vai ocorrer uma ampliação do universo do jovem com a 
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separação da família. Durante a adolescência a consciência se desenvolve para 

incluir o outro, o ego se orienta na dialética eu-outro. Nessa transição, veem-se 

claramente duas subfases: a primeira, de homo-afetividade; e a segunda, de 

hetero-afetividade (BYINGTON, 1983). 

Os relacionamentos serão fator crucial deste período. A fase homo-afetiva, 

que ocorre no início da adolescência, tem a finalidade de fortalecer a identidade 

sexual e  será como uma prévia para a fase da hetero-afetividade (Franz, 1993). 

 Outra teoria do desenvolvimento foi elaborada por Michael Fordham que 

baseou seu trabalho na observação clínica de crianças e pode perceber símbolos 

do self nos sonhos e na fantasia de seus pequenos pacientes. Em 1947 começou a 

formular seu modelo conceitual. Ele parte da premissa que o bebê seria uma 

unidade psicossomática primária, este self primário ou original é perturbado no 

momento do nascimento, gerando ansiedade causada pelos estímulos internos e 

externos. Ao voltar ao seu estado natural de estabilidade, a primeira sequência 

perturbação-estabilidade estaria firmada. As forças motoras que a realizam são 

chamadas deintegrativas e integrativas. A teoria do deintegrado estabelece, 

segundo o autor, um padrão dirigido que emerge do self total e trás em si 

características do potencial psíquico do self total (FORDHAM, 2001 p.89). Essa 

sequência irá se repetir incessantemente por toda a vida, no início mais 

rapidamente e à medida que a psique se organiza passa a ocorrer em períodos 

mais longos até que uma relativa estabilidade seja atingida. Certos períodos 

caracteristicamente favorecem sua manifestação e a adolescência é um deles. 

 Byington entende a polarização, que vem a ser a reação do jovem em 

relação aos pais, como ponto essencial para que ocorra a diferenciação do ego 

individual do ego infantil (BYINGTON, 1983). 

 

 

4.2.1 O Surgimento da Heroína  

 

Pensando na questão da identidade, Richard Frankel explica que nesta 

fase a formação da persona,  que vem a ser a máscara, a forma  com que a pessoa 

vai se mostrar ao mundo, será construída e que para tanto, o jovem precisará 

experimentá-la na base da tentativa e erro  (FRANKEL, 1999). 
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A saída de um universo familiar e restrito, a crescente autonomia, e o 

paulatino afastamento dos pais fazem com que o jovem se depare com uma nova 

realidade. Como analisa Moreno, essa entrada no social será como um novo parto, 

um renascer psicológico, pois o jovem terá que se adaptar ao mundo sem perder 

sua individualidade, se tornar independente, sem romper os vínculos, perder os 

pais super heróis e acolher os pais reais (MORENO, 2002). 

Os complexos paternos e maternos também serão de extrema importância 

nas relações que as meninas, assim como os meninos, farão por toda a vida. Para 

Jung o arquétipo materno é a base do complexo materno, a mesma dinâmica 

acontecendo em relação ao arquétipo e o complexo paterno (JUNG, 2000). 

 A autora Verena Kast reflete sobre o “complexo materno originalmente 

positivo”, ou seja, que teve uma influência positiva no desenvolvimento da pessoa 

oferece para a criança um sentimento de “incontestável direito à vida”, e dessa 

forma a pessoa se sentira segura e apta a enfrentar a sociedade (KAST, 1997, p. 

13). Ela explica ainda que como a base do complexo do eu é o corpo e que esse 

poderá expressar com naturalidade suas necessidades e suas emoções. Podendo 

também receber e entender as manifestações vindas de outras pessoas.  

Na adolescência deveria ocorrer a superação da idealização dos pais, o 

que também resultaria em uma desvalorização da posição de filho, com vistas ao 

desligamento dos pais reais. Este é um momento delicado, pois o complexo do eu 

do jovem está se reestruturando, provocando um sentimento de instável auto-

estima (KAST, 1997). A autora mostra que um problema para a mulher é o fato da 

não exigência de desligamento do complexo paterno pela sociedade. Este 

desligamento favorece o surgimento de uma identidade original, tornando a jovem 

autoconsciente. Mesmo sendo autoconsciente a menina pode perder o seu si-

mesmo no início da adolescência, focando no ideal da sociedade. O não-

desligamento do complexo paterno faz com que a menina se sinta mulher apenas 

quando em relação com o homem (KAST, 1997). 

A jovem no processo de construção de sua identidade deve lidar com sua 

mãe e com o complexo materno. O desligamento com a mãe não é exigido, mas 

nem por isso deixa de ser necessário. Não se trata aqui de um rompimento dos 

vínculos, mas de uma nova forma de relacionamento. Durante o desligamento a 

mãe passa a ser o modelo contra o qual a menina criará a sua identidade.  Nessa 

fase a garota encontra a sombra da mãe, a vida que não foi vivida e imagina o que 
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poderia ter sido feito. Para a autora  é por meio das relações com outras mulheres 

que o se desenvolvimento de estruturas de relação se realiza. Nessas relações a 

menina aprende que não precisa renunciar a si mesma para ser aceita.  

Torna-se possível uma reconciliação com a mãe quando a menina percebe 

que ela e a mãe possuem algumas semelhanças, mas que são pessoas diferentes 

(KAST, 1997). 

 

4.2.2 Jornada da Heroína 

 
 Jung fala que na infância a vida psicológica é basicamente instintual, desta 

forma não existe nenhum problema, pois não acontece uma cisão interior. O 

nascimento dos problemas ocorre quando há um estado de divisão interior: 

 
Este estado só ocorre quando aquilo que é uma limitação exterior 
se torna uma limitação interior, isto é, quando um impulso se 
contrapõe a outro. Em linguagem psicológica, isto quer dizer que o 
estado problemático, a divisão interior do próprio indivíduo, ocorre 
quando, ao lado da série dos conteúdos do eu, surge uma segunda 
série de igual intensidade. Esta segunda série tem uma significação 
funcional igual a do complexo do eu, e poderíamos chamá-la de 
segundo eu diferente do anterior, o qual, em dadas circunstâncias, 
pode até mesmo tomar o comando das mãos do primeiro eu. Isto 
produz a divisão interior do indivíduo ou seu estado problemático. 
(JUNG (1930) 1984) 

 

 

Este estado problemático começa a ser percebido na juventude, período 

que para o autor começa logo após a puberdade e segue até o meio da vida, entre 

35 e 40 anos.     

O fato de ter saído, ainda que não completamente, de sua posição de 

criança, urgido a tomar seu local no mundo adulto e considerado usurpador quando 

tem a ousadia de ocupá-lo, faz com que o jovem sofra de não ter uma posição para 

falar (JERUSALINSKI, 1997).  

Esta falta de espaço próprio, o fato de não se sentir mais uma criança, nem 

tampouco um adulto faz da adolescência um período transitório. Essa transição, 

segundo a antropóloga Margaret Mead, pode ser turbulenta ou se realizar de 

maneira suave dependendo dos aspectos  culturais  em que o jovem está inscrito. 

Em seu livro sobre a adolescência em sociedades primitivas, Mead mostra uma 
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passagem da infância para a adolescência sem os conflitos que costumava 

observar na sociedade americana dos anos 20 (MEAD, [1928], 1961, 1975).   

Outro autor que expõe a importância que tinham os ritos de passagens para 

a travessia sem traumas, da infância para a vida adulta nas sociedades primitivas é 

Frances G. Wickes que se apoia na psicologia junguiana para fazer a análise. Nos 

ritos os jovens morriam como crianças para renascer como adultos. As questões 

próprias da fase eram vivenciadas e compartilhadas com a sociedade (MEAD, 

[1928] 1961, 1975; WICKES, 1968). 

Os ritos de passagens são caracterizados por três fases: separação, 

margem ou límen (limiar em latim) e agregação. Na fase da separação é 

simbolizado o afastamento do indivíduo (sujeito ritual), seja ele individual, seja ele 

coletivo, de seu estado anterior. Na fase seguinte, o período limiar ou intermediário, 

o sujeito (transitante) possui características ambíguas. Ele não possui nem as 

características da fase anterior e nem da fase futura, o comportamento dos 

liminares escapa às classificações, pois não se situam nem aqui nem ali.  Na última 

fase (reagregação ou reincorporarão) termina a passagem. Do indivíduo é exigido 

um comportamento padrão, com direitos e deveres definidos. Sob este prisma 

Turner apresenta a adolescência como um estado liminal, um estado com 

características ambíguas (TURNER, 1970, 1974 ). 

Ao estudar o mito sumério da deusa Inanna, Betty Meador mostra a 

necessidade de a mulher entrar em contato com sua essência feminina. Ela acaba 

abafada numa sociedade patriarcal. Na Antiga Grécia havia o ritual denominado 

Themosphoria que girava em torno dos mistérios do sangue. O ciclo menstrual era 

honrado como uma dádiva das deusas, assim como o milagre da gravidez, do parto 

e da amamentação. Apenas jovens que já haviam menstruado podiam fazer parte 

do ritual, para as que ainda não haviam tido a menarca, havia um ritual separado 

denominado Arretophoria. As meninas encenavam algumas partes do 

Themosphoria, mas as partes principais eram mantidas em absoluto segredo. A 

primeira participação no Themosphoria marcava a passagem da menina para a 

fase adulta. Fase que estaria apta a conhecer os mistérios de seu corpo (MEADOR, 

1994). 

Os rituais se baseiam principalmente em questões relativas à morte, à 

sexualidade e ao sagrado.  Estudar os ritos permite que os comportamentos e 

emoções extremas dos adolescentes sejam colocados no contexto dos tradicionais 
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ritos de iniciação em que aparece um padrão de conduta e anseio ainda mais 

intenso. Cabe lembrar que se o arquétipo da iniciação é um componente 

estruturante da psique, ele se manifestará mesmo que sem um rito formal.  Este 

fato sustenta a ideia da iniciação do adolescente como uma necessidade 

arquetípica (FRANKEL, 2005). 

Para a realização desta empreitada deve estar ativado o arquétipo do herói 

que, além da vontade e da coragem de procurar  e suportar os obstáculos em 

busca da totalidade, precisa resistir e principalmente sustentar conscientemente a 

enorme tensão entre os opostos (GRINBERG, 1997). 

Maureen Murdock aponta que a jornada da heroína começa com a 

separação do feminino e termina na integração do feminino e do masculino, com as 

seguintes fases:  

1) Separação do Feminino - que viria a ser a rejeição do feminino, separação da 

mãe.  

2) Identificação com o Masculino e aquisição de aliados - representando a identifica 

3) Caminho das Provações, Encontrando Ogros e Dragões – entrada no universo 

patriarcal, identificação com o masculino. 

4) O Encontro com a benção do Sucesso - culto à super - mulher.   

5) O Despertar para sentimentos de aridez espiritual: Morte – Início do conflito 

6) Iniciação e Descida à Deusa – Autoconhecimento, Iniciação Feminino  

7) Urgente Anseio por religar-se ao feminino - reconhecimento do feminino e do 

corpo.   

8) Curando a separação mãe-filha – Fase da reparação com feminino  ferido.   

9) Curando o masculino ferido – Reparação com o masculino.    

10) Integração do masculino-feminino. – Fase do retorno -Totalidade 

Com a realização dessas 10 etapas, a mulher renasce plena em sua 

condição de mulher (MURDOCK,1990). Esse mito segue o percurso padrão da 

aventura mitológica do herói, ilustra a unidade nuclear do monomito: 

Separação – iniciação - retorno. Referente à saída do herói de seu mundo padrão, 

à entrada em uma fonte de poder e retorno fortalecido (CAMPBELL, 2000). Durante 

a jornada do herói, uma das fases mais assustadoras é o confronto com a sombra.   

Como Frankel bem aponta a integração da sombra é um momento 

importante no processo de individuação, pois seu confronto deixa o indivíduo face a 

face com seu potencial destrutivo contra os outros e a si mesmo. A integração 
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começa com o reconhecimento da presença e da realidade dos aspectos 

escondidos da personalidade que possuem uma poderosa energia autônoma 

podendo dominar o ego (FRANKEL, 2005). 

As bases estruturais necessárias para a integração da sombra são 

estabelecidas na adolescência e ela seria tarefa central do processo de 

individuação nessa fase de vida. A sombra pode se manifestar individualmente, 

quando o indivíduo reprime os elementos psíquicos com os quais não consegue se 

identificar por serem contrários às suas crenças ou à forma como vê a si mesmo.  

Outra forma de manifestação seria coletivamente quando essa repressão 

ocorresse em uma cultura, ou sub-cultura inteira. A sombra individual agiria 

destrutivamente contra os ideais de ego, já a coletiva tentaria demolir ideais 

coletivos. Durante a adolescência os jovens se tornam presas fáceis para a sombra 

coletiva; por outro lado, eles possuem uma habilidade incomum para perceber o 

lado sombrio do que é visto como sagrado (FRANKEL, 2005). 

O fascínio que os jovens sentem ao assistir a filmes violentos ou de terror, 

principalmente no momento em que o herói, ao usar uma força destrutiva aniquila 

seus inimigos, pode ser explicada como uma maneira encontrada  pela psique do 

adolescente de realizar o  encontro com produtos da sua sombra e trabalhá-los no 

reino da imaginação. Logo, respeitar o desejo do jovem de um encontro imaginário 

com sua sombra seria uma forma de reduzir a necessidade de encontrá-la 

literalmente (FRANKEL, 2005). 

Jung em seu livro Símbolos da Transformação explica que “o curso natural 

da vida exige inicialmente do jovem o sacrifício de sua infância e de sua 

dependência infantil dos pais físicos, para que não permaneça fixado a eles pelo 

laço do incesto inconsciente, prejudicial para o corpo e a alma” (JUNG, 1986). Para 

o adolescente portador de doença crônica o desfazer desse laço pode ser mais 

difícil, não apenas para o jovem, mas também para a sua família que tende a 

apresentar uma postura de super proteção, infantilizando o jovem e dessa forma 

tornando maior sua dependência. Jung ainda acrescenta que “se quiser viver, o 

jovem precisará lutar e sacrificar sua nostalgia do passado, para assim atingir a 

altura que lhe é própria” (JUNG, 1986, p.345). 

Para que atinja a “altura que lhe é própria” o jovem precisa confiar em si. 

Acreditar que é capaz. E como fica a auto-estima destes pacientes? Araújo 

esclarece que “a autoestima não é inata. Ela é construída pelas experiências 
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vividas desde o começo da vida. Na adolescência, explica a autora, o êxito social 

deve ser acrescentado. O jovem precisa se sentir admirado, reconhecido e bonito. 

Esses sentimentos são necessários pois dão coragem para enfrentar os momentos 

de auto-afirmação e de confronto naturais da idade ( ARAÚJO in  ASSUNPÇÃO JR. 

& REALE, 2002). 

 

4.3 A Adolescente com Doença Crônica  

 

O surgimento de uma doença é fator estressante em qualquer fase de vida. 

Quando este evento ocorre na adolescência acarreta uma interferência 

considerável no desenvolvimento global. A doença acaba por potencializar os 

conflitos próprios da idade, o corpo toma o centro das atenções, as jovens se 

mostram preocupadas com as alterações corporais que a doença pode trazer 

(FAVARATO & GAGLIANI, 2008). A adolescência é considerada por alguns autores 

como um período de calmaria no que se refere a contrair doenças 

Uma das características da adolescência é o sentimento de onipotência 

(BLOS, 1998; PEREIRA, 2005; OUTEIRAL, 2008; KNOBEL & ABERASTURY, 

1981). Esse sentimento leva a jovem a crer na sua imortalidade, e por meio de 

comportamentos de risco tentam prová-la. Tal crença faz com que o adolescente 

acredite possuir total controle sobre a sua vida, até mesmo de sua doença. Para 

evitar o enfrentamento da sua real situação, de suas angústias e vulnerabilidade, a 

jovem frequentemente faz uso de mecanismos de defesa como a negação e a 

racionalização. 

O adolescente com doença crônica pode desafiar os limites corporais 

impostos pela patologia, “esquecer” a medicação (LIDCHI; EISENSTEIN, 2004 

p.225). 

O adoecer pode significar: 

 

 Comprometimento da imagem corporal  

 

A imagem corporal de uma jovem portador de uma doença pode sofrer 

alterações devido a procedimentos cirúrgicos, exames invasivos e limitações 

físicas. Favarato e Gagliani mostram que os jovens experenciam essas mudanças 

com sentimentos de angústia e revolta. A sociedade entende uma jovem saudável 
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como a pessoa que possui um corpo ideal tanto sob o prisma da funcionalidade 

quanto da estética ou como eles mesmos dizem um corpo “sarado”. “Sarado”, 

segundo o Dicionário Houaiss da língua portuguesa seria: que sarou, que 

recuperou a saúde, que se curou (HOUAISS, 2009). Logo o corpo doente não seria 

aceito. Seria um corpo diferente numa fase de vida que a jovem precisa se sentir 

igual aos seus pares, para desta forma se sentir amado e aceito (OUTEIRAL, 

2008). 

 

 Entraves na socialização 

  

A jovem doente pode enfrentar períodos em que a necessidade de 

isolamento se faz presente. A hospitalização faz com que o indivíduo vivencie a 

perda da tão almejada liberdade e autonomia. Este fator pode ocasionar uma 

postura agressiva, passiva ou regressiva. Seus relacionamentos são afetados por 

suas ausências (CAMPOS, 2002). 

 

 Sexualidade 

 

O corpo é para a jovem o principal veículo de contato com o outro. Para 

tanto precisa ser reconhecido como desejável e desejante (BENTO in FAVARATO; 

GAGLIARI, 2008, p.102). Durante o processo de doença e hospitalização o corpo é 

constantemente manipulado e por vezes agredido, fazendo com que o adolescente 

se sinta desrespeitado e invadido, podendo resultar em baixa autoestima. 

O papel da família nesse processo é destacado por Lidich e Gagliani 

(2004); Campos (2002); Romano (1999); Outeiral (2008) cabe a ela proporcionar à 

jovem o máximo de autonomia possível, estando sempre atenta para o perigo da 

infantilização e da super proteção. 

Lidich e Gagliari (2008) apresentam um estudo sobre a representação da 

doença nos familiares e nos adolescentes portadores de doenças crônicas. O 

estudo mostra o fato dos pais atribuírem a doença do seu filho a fatores 

relacionados ao seu desenvolvimento, isentando-se, desse modo da 

responsabilidade e dos sentimentos de culpa que por ventura surjam. Já os 

adolescentes encontraram a causa de sua patologia em fatores externos, não 

relacionados ao seu desenvolvimento. Esse fato, segundo os autores protege a 



 
61

autoestima, pois ao projetar no externo sua vulnerabilidade a jovem também está 

se eximindo da responsabilidade e assegurando sua onipotência. (idem) 

Como os dados apresentados acima se percebe que a jornada do herói 

doente possui outros obstáculos além dos muitos já encontrados normalmente. 

Fazer com que a jovem perceba suas potencialidades é fator de grande 

importância para essa população. O processo de adoecer será aprofundado sob o 

prisma da psicossomática junguiana no capítulo seguinte.  



 
62

CAPÍTULO 5 
 
5 PSICOSSOMÁTICA JUNGUIANA 

... 
 

Meu corpo, não meu agente,  
meu envelope selado,  

tornou-se meu carcereiro,  
me sabe mais que me sei.  

                                                                                                  (...) 
 

(Carlos Drummond de Andrade)  
 

Jung no início do século passado já entendia que “os sintomas físicos e 

psíquicos não são nada mais do que retratos simbólicos de complexos patógenos 

(JUNG,1997,p. 727).  Esta maneira de pensar apontava para uma visão holística do 

homem, pois a manifestação de um conteúdo psíquico poderia provocar um 

sintoma físico. Essa inter-relação foi percebida durante os seus estudos com o 

Experimento de Associação Verbal.  

Ramos (2006) esclarece que toda a doença, assim a saúde, pode ser 

entendida como um símbolo da relação ego-self.  Uma disfunção nesse eixo seria 

evidenciada pela manifestação da doença. Além de compensar a disfunção, o 

símbolo também estaria apontando sincronicamente para a sua correção (RAMOS, 

2006, p.77). A autora elucida que o indivíduo doente não conseguiu uma 

representação abstrata, psíquica, para as suas impressões sinestésicas, suas 

emoções, vindo a expressá-las de modo pré-verbal. O paciente orgânico codifica o 

seu conflito preferencialmente no sistema somático (RAMOS, 2006, p.69). 

Como visto anteriormente o ego que é o centro da consciência e se 

estruturou a partir do self, possui duas bases: a somática, que é formada pelas 

sensações dos sentidos que seriam inconscientes e a outra seria uma base 

psíquica constituída por aspectos imagéticos que se manifestariam na consciência 

e por aspectos inconscientes (conteúdos reprimidos pelo ego). Desta forma, todo o 

complexo tem um padrão de imagens e de sensações sinestésicas logo, o 

arquétipo se expressaria por meio do corpo e das imagens. 

A autora explica ainda que o paciente que se expressa somaticamente 

perdeu a conexão de seu corpo com seu inconsciente somático, e que por esse 

motivo a vida fantasiosa acha-se desconectada da vida orgânica. Essa poderia ser 
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uma forma arcaica de funcionamento mental, com representações simbólicas pré-

verbais, comuns na fase inicial do desenvolvimento humano (idem, p.58).  

A autora ressalta: 
[...] os conteúdos psicológicos lentamente se diferenciam dos 
somáticos na psique infantil. Dentro de um padrão normal, por meio 
da relação com a mãe a comunicação simbólica verbal desenvolve- 
se em harmonia com a corporal, completando-a. A diferenciação 
psique-corpo estabelece-se paulatinamente e a relação mãe-bebê 
dá a base para a formação da função transcendente. Aos poucos os 
arquétipos se deintegram com as duas polaridades, tornando-se 
conscientes (RAMOS, 2006, p.59). 
 

Assim, pode-se entender que no paciente somático ocorreu uma prematura 

interrupção no vínculo materno, não sendo possível desta forma ter a mãe como 

tradutora tanto dos estímulos externos quanto de suas sensações corporais, além 

dela não ter podido realizar no lugar do bebê a função transcendente. Logo, 

percebe-se que a criança não pôde aprender a identificar seu corpo de forma 

abstrata, por esse motivo as suas emoções se estabeleceriam em um plano físico 

(somático), em vez de se transformarem em processos mentais. Não podendo ser 

representadas conscientemente e “transduzidas” verbalmente (RAMOS, 2006 ).   

Essa fixação faz com que a dor emocional volte a ser percebida no corpo 

toda vez que uma nova situação atualize o conflito que originou a cisão. A 

somatização teria então uma função teleológica, seria uma maneira de compensar 

a relação unilateral, fazendo com que o paciente restabeleça a ligação do ego ao 

seu eixo com o self.      

Portanto, entende-se que o símbolo seja um agente transformador da libido; 

poderia ele então ser o elemento transdutor dos conteúdos somáticos para a 

consciência. 

 A terapia do Sandplay, por trabalhar de maneira simbólica e pré-verbal, 

viria a favorecer o processo de “transdução” de sua polaridade concreta para a 

polaridade abstrata que parece ter ficado reprimida e assim obtém como resposta a 

provável melhora do sintoma clínico. 
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CAPÍTULO 6 
 
6 SANDPLAY 

 
Sandplay é o nome desenvolvido por Dora Kalff para designar o método de 

trabalho em caixa de areia, com base na teoria junguiana. Esse método enfatiza a 

qualidade espontânea e dinâmica da experiência criativa.  Baseado no trabalho 

criativo, não-racional, atinge os níveis mais profundos da psique. Os pacientes, 

tanto adultos quanto crianças, criam cenas ou desenhos utilizando-se de uma caixa 

com areia e de um grande número de miniaturas. Pode-se dizer que a cena 

produzida é uma fotografia tridimensional da psique cuja união de um espaço físico 

delimitado (a caixa) com a matéria (areia) e os objetos escolhidos favorece o 

nascimento da representação de conteúdos profundos (WEINRIB, 1993). 

O processo do Sandplay é semelhante ao processo alquímico no qual, por 

meio do trabalho simbólico, é possível dissolver e assimilar núcleos profundos 

jamais expressos em palavras. A experiência sensória com a areia e a água, a 

variedade de miniaturas, o espaço “livre e protegido” (KALFF, 2003, p.17) 

proporcionado pelo ambiente e pela relação com o terapeuta estimulam o 

nascimento do símbolo. Como num vaso alquímico, o calor e a pressão são 

intensificados e vão provocar uma transformação: a areia pode ser moldada, a água 

despejada, o fogo acendido e o ar soprado (AMMANN, 2002).  

O trabalho com a areia tem implicações com as primeiras experiências do 

indivíduo que se referem à questão da confiança básica e à segurança dos 

cuidados parentais. A areia proporciona um espaço onde é possível entrar em 

contato e transformar estas experiências. As medidas da caixa são específicas para 

proporcionar uma visão constante sobre o campo de trabalho, assim como para 

encorajar a concentração e a intensificação das energias internas. O fundo e as 

laterais azuis oferecem a possibilidade de representar a água e o céu. As 

miniaturas são representativas de diversas dimensões da realidade ou da fantasia – 

figuras fantásticas e religiosas, animais domésticos e selvagens, figuras humanas 

variadas que expressam funções familiares ou sociais, veículos de transporte, 

objetos, móveis domésticos e elementos da natureza.  

Ammann (2002) em seu livro A terapia do jogo de areia: imagens que 

curam a alma e desenvolvem a personalidade, aponta para o fato de o Sandplay 
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proporcionar a interação entre o interior do indivíduo e o exterior em que vive: 
O método terapêutico do Jogo de Areia se baseia no princípio de 
que, através da criação com as mãos, as forças que atuam nas 
profundezas da alma se tornam visíveis e reconhecíveis, e que 
através das mãos o interior e o exterior, o espírito e a matéria se 
unem (AMMANN, 2002, p. 22). 

 
A autora mostra que muitas vezes o corpo reage antes mesmo do indivíduo 

se tornar consciente de que foi tomado por uma ação, antes mesmo que saiba o 

que ela é e como foi ativada. Desse modo, entende-se que as mãos são uma ponte 

entre os mundos interno e externo (AMMANN, 2002). 

O ato de dar forma no espaço e tempo oferece claras indicações das 

relações existentes entre o complexo do ego e as dinâmicas ativas inconscientes. A 

areia abre um canal de comunicação com o mundo inconsciente e, por ser 

impressionável, mutável e “impermanente” é ideal para a formatação das imagens 

internas que possuem estas mesmas características.  
 

FIGURA 2 – CAIXA DE AREIA 

 
 

Na terapia do Sandplay, a postura do terapeuta é de aceitação 

incondicional  das criações do paciente. Kalff (1980) explica que o terapeuta deve 

dar liberdade para o paciente fazer o que quiser. Esse seria o espaço “livre e 

protegido”, onde o trabalho só se desenvolve quando o paciente vence o medo do 

desconhecido, podendo então se entregar ativamente ao processo confiando em 

seu terapeuta. Por outro lado, o terapeuta também tem um papel importante para 

que esse temenos seja atingido.  

Falando sobre a terapia com crianças, Dora Kalff afirma que cabe a ele, o 

terapeuta, aceitar a criança de maneira integral. Ele deveria participar internamente 

de tudo que acontece, com a mesma intensidade que o paciente.    Assim, tanto a 
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criança quanto o paciente adulto percebem que está sendo apoiada, e então um e 

outro podem se expressar de forma livre e protegida. Kalff ainda pondera que essa 

relação de confiança tende a reatualizar a unidade mãe-filha, favorecendo as forças 

necessárias para o desenvolvimento da personalidade. Ora, é tarefa do terapeuta 

reconhecer essas forças e protegê-las em seu desenvolvimento, como um guardião 

de um bem valioso. Como “guardião”, representa para a criança o espaço e a 

liberdade e, ao mesmo tempo, os limites (KALFF, 1980). 

O terapeuta seria então presença continente, apoiadora, mas ao mesmo 

tempo dando contenção aos excessos (BRADWAY, 1999). Sua atitude  seria o de 

apoiar o processo sem dirigi-lo (MITCHELL,1999). O processo transferencial era 

entendido por a  Kalff  como um processo dialético, nele ambos terapeuta e 

paciente estariam envolvidos em uma interação em que o terapeuta não poderia se 

valer de uma posição de autoridade, assim como seu paciente. Para o sucesso da 

terapia seria decisivo o desenvolvimento do terapeuta como pessoa, mais do que o 

seu conhecimento (MITCHELL, 1999).   

Para Bradway a transferência está relacionada com a empatia do terapeuta 

pelo paciente  e a confiança do paciente no terapeuta. Segundo Bradway, a visão 

da coleção de miniatura pode ativar o fenomeno transferencial, pois o paciente 

encontra na coleção de miniaturas, uma extensão do terapeuta. O paciente pode 

escolher uma determinada miniatura para representar o terapeuta,  ou pedir-lha 

ajuda durante a elaboração dos cenários, ou ainda pedindo que represente 

determinado papel no cenário. Como as miniaturas podem representar um 

prolongamento do corpo de terapeuta, a forma como o paciente se relaciona com 

elas sugere seus sentimentos no momento em relação a ele. (BRADWAY, 1999). 
Na elaboração final do cenário, quando terapeuta e paciente observam juntos a 

cena, pode-se entender este como um momento em que a transferência e a 

contratransferência  estão presentes (MATTA, 2006). 

A contratransferência pode ser entendida como a percepção que o 

terapeuta tem de seu paciente. Essa  visão tanto pode se apresentar de forma 

positiva quanto negativa. Ela seria a experiência subjetiva do terapeuta presente na 

relação terapêutica, referindo-se aos sentimentos, sensações no corpo, 

pensamentos, sonhos, imagens, e lembranças, acompanhada de uma postura de 

constante atenção do terapeuta a esses acontecimentos. Ao refletir sobre  a 

questão terapeuta-paciente Ammann (2004) e Bradway (1999) se valem do 
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conceito de ressonância (Ammann) e co-transferência (Bradway). Esses conceitos, 

que em sua essência são similares, se referem a conexão existente entre paciente 

e terapeuta. O terapeuta, por estar conectado às miniaturas, à areia e ao seu local 

de trabalho,  pode chegar a  sentir em seu corpo a energia que emana do cenário e 

a vibração que vem de seu paciente.  

O método do Sandplay tem sido usado em pesquisas com pacientes 

portadores de doenças orgânicas. Podem-se citar aqui as pesquisas de Spinelli 

(2002); Yoshikawa (2002); e Greghi (2003).  Spinelli trabalha com o método em 

uma paciente portadora de LES e, para leitura dos dados, se baseia na teoria 

Winnicottiana. A pesquisadora Yoshikawa, em sua dissertação de mestrado, 

analisa a técnica do Sandplay em três mulheres portadoras da Síndrome do Ovário 

Policístico. Greghi utiliza-se do método com  três pacientes: um com 18 anos com 

rinossinusite, uma mulher de 41 anos com diagnóstico de cancer de mama e outra 

de 26 anos com diagnóstico de doença dermatológica Líquen Plano.  

O trabalho das três pesquisadoras mostra que o método utilizado em 

pacientes com patologias orgânicas foi de grande valia amenizando a manifestação 

dos sintomas e favorecendo a melhora clínica. 

A presente pesquisa se juntará a essas que estudam a viabilidade do 

Sandplay no universo das doenças orgânicas.  
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CAPÍTULO 7 

7 MÉTODO 

 

O perfil desta pesquisa é exploratório. Como explica Minayo, as 

metodologias exploratórias são: 

[...] entendidas como aquelas capazes de incorporar a questão do  
significado e da intencionalidade como inerentes aos atos, às 
relações e às estruturas sociais, sendo essas últimas tomadas tanto 
no seu advento quanto na sua transformação, como construções 
humanas significativas. (MINAYO, 2006, p. 22-23).  

 
     

Para a análise de dados o método escolhido foi qualitativo e quantitativo. A 

pesquisa estudou as expressões verbais dos sujeitos durante a elaboração dos 

cenários do Sandplay, além das imagens criadas. Sobre a pesquisa qualitativa, a 

Dra. Mathilde Neder reflete: 

 

[...] na pesquisa qualitativa o pesquisador trabalha com fenômenos, 
que de alguma forma se expressam, se mostram, situacionalmente. 
O pesquisador não busca, não se preocupa com, não faz 
generalizações. O fenômeno é estudado nas suas qualidades 
essenciais, na sua especialidade e peculiaridade, o que vale dizer 
que o trato é individual, diferenciado. Em lugar de uma explicação 
causal, o que se busca, na pesquisa qualitativa, é a compreensão 
do fenômeno que se mostra. [...] Assim é que, na ação 
metodológica, no que se refere ao instrumental, podemos dizer que 
ele é variável, incluindo técnicas que o pesquisador conhece e 
vivencia em sua experiência diária. E é grande a variedade de 
instrumentos, considerando a amplitude dos aspectos qualitativos a 
serem pesquisados nos fenômenos. Verdadeiramente, o 
investigador é o mais importante instrumento, dado que de sua 
capacidade de criatividade depende o sucesso do processo de 
pesquisa. (NEDER, 1993, p.2).  

 

A mesma autora ainda acrescenta que: 

 

[...] na pesquisa qualitativa destacam-se: a consideração ao 
conteúdo específico dos dados característicos do fenômeno, que se 
espera obter; a consideração a um fundamento filosófico, marcando 
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as estruturas dos fenômenos, a sua essência; e a consideração ao 
compromisso de utilização da linguagem, enquanto relato, para 
fornecer formas de representações dos dados, correspondendo à 
descrição do significado geral dos conteúdos, anotadas as 
semelhanças ou aproximações entre as partes específicas dos 
fenômenos. (NEDER, 1993, p.3).   

 

A Avaliação da Frequência das Categorias foi realizada quantitativamente, 

tendo sido utilizado o Método de Análise de Dados do Sandplay (RAMOS & 

MATTA, 2006). 

Sobre a pesquisa científica vale destacar que suas explicações não fazem 

referência a realidades independentes ao observador, pois como mostra Maturana, 

cada pessoa só pode escutar a partir de si mesmo (MATURANA, 2001). Penna 

também afirma ser a pesquisa considerada um processo dinâmico de produção de 

conhecimento científico e, em segundo lugar, o pesquisador é parte integrante 

desse processo (PENNA, 2007). Esse fato justifica a atribuição das categorias 

escolhidas pela autora da presente pesquisa. 
Penna ainda analisa em seu trabalho sobre “o paradigma junguiano no 

contexto da metodologia qualitativa de pesquisa”, que o inconsciente, apesar da 

impossibilidade de observá-lo diretamente, pode ser investigado indiretamente, por 

meio de suas manifestações simbólicas arquetípicas  (PENNA, 2005). 

Logo, percebe-se que o fenômeno estudado seria o símbolo, pois como 

Jung reflete quando se trata de conteúdos inconscientes, tudo será como se 

(JUNG, 2001) e ainda que “sempre exprimimos através de símbolos as coisas que 

não conhecemos” (JUNG, 1985 p.114). Deve-se sempre ter claro que o conteúdo 

do símbolo nunca é esgotado totalmente. Ele seria também sempre um esforço de 

se fazer compreender (KAST, 1990).  

 

7.1 OBJETIVOS 

7.1.1 Objetivo Geral  

• A pesquisa tem como objetivo observar os efeitos da técnica psicoterápica 

do Sandplay em 5 adolescentes portadores de Lúpus Eritematoso Sistêmico.  
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7.1.2 Objetivos Específicos 

 Verificar se há alteração, no grupo experimental, na atividade da doença 

durante o acompanhamento psicológico.  

 Avaliar a presença de stress tanto no grupo experimental, quanto no grupo 

controle. 

 Possibilitar o aumento da auto-estima. 

 Observar se há um padrão comum nos cenários elaborados pelos pacientes. 

 Verificar se existe uma evolução na expressão temática dos cenários. 

 
7.2 LOCAL DO ESTUDO 
 
 

O presente estudo foi realizado no Serviço de Reumatologia do Hospital 

Pequeno Príncipe, em Curitiba, Paraná, Brasil, e no consultório particular da 

psicóloga. 

 

7.3 SUJEITOS DO ESTUDO 

 
A amostra consta de grupo experimental e grupo controle.  

Para a seleção das pacientes que poderiam participar do grupo 

experimental, foi efetuada, junto com a médica responsável, uma busca ativa nos 

prontuários do Serviço de Reumatologia da referida instituição. As pacientes 

deveriam se enquadrar nas seguintes categorias: gênero feminino, idade entre 14 e 

18 anos. As pacientes também deveriam ter consultas médicas agendadas na 

época da pesquisa e que de preferência morassem na região metropolitana de 

Curitiba. Esses dois últimos critérios foram incluídos como forma de maximizar a 

presença das pacientes no hospital e principalmente evitar a realização de exames 

extras. Teve-se como foco a importância de não prejudicar nem a paciente, nem a 

sua família, com idas e vindas desnecessárias e evitar ao máximo a alterar da 

rotina doméstica e onerar o orçamento familiar. A disponibilidade de comparecer 

aos atendimentos com a psicóloga também foi considerado critério de inclusão na 

pesquisa. 

O grupo controle foi elaborado pela médica de maneira a garantir a maior 

semelhança possível entre os dois grupos no quesito saúde.  
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Foi um fator de exclusão da pesquisa a portadora de patologia que não 

tivesse correlação com o Lúpus em razão de poder apresentar alteração nos 

resultados. O convite para a participação na pesquisa foi realizado por meio de 

ligação telefônica, na semana anterior à consulta médica.  

Todas as meninas convidadas aceitaram participar do grupo.  Os grupos 

tiveram número total de 9 adolescentes (faixa etária entre 14- 18 anos) do sexo 

feminino. Essa faixa etária foi escolhida por representar a maioria das pacientes da 

instituição.  

Inicialmente os grupos constavam de 5 pacientes cada, porém uma 

componente do grupo controle quis se retirar da pesquisa, sendo prontamente 

atendida respeitando o que consta no “Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido” . Por questões éticas os seus dados não foram de forma alguma 

incluídos neste estudo.  

A assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (ANEXO 1), 

tanto pelo sujeito quanto por seu responsável, foi condição  para inclusão na 

pesquisa. Também se solicitou a autorização de uso das imagens dos cenários 

elaborados pelos participantes para fins científicos. 

 

7.4 INSTRUMENTOS 

7.4.1 Instrumentos usados pela psicóloga 

Serão utilizados como instrumentos de coleta: 

 Prontuário Psicológico 

 Escala de Stress para Adolescentes (ESA) (ANEXO 3) - A pesquisadora 

visa obter, por meio dessa escala, informações sobre diversas dimensões 

relacionadas ao stress, além das fases correspondentes. Segundo a autora 

Lipp, as dimensões estudadas são: Reações Psicológicas, Reações 

Cognitivas, Reações Fisiológicas e Reações Interpessoais. 

 Questionário de Saúde da Criança (CHQ – CF-87) (ANEXO 4) Esse 

questionário é usado mundialmente para avaliar Qualidade de Vida Relativa 

à Saúde destacando os seguintes itens: Saúde Global, Funcionamento 
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Físico, Desempenho Social: limitações provenientes de dificuldades: 

emocionais, comportamentais e de saúde; Dores Corporais e Desconforto; 

Comportamento; Comportamento Global, Saúde Mental, Autoestima, 

Percepções sobre Saúde, Mudanças na Saúde, Atividades Familiares e 

finalmente União Familiar. 

 Formulário para a entrevista Semi-Estruturada (ANEXO 5).  O 

instrumento tem a finalidade de averiguar a percepção do paciente sobre seu 

estado geral e averiguar questões como: Autopercepção/autoestima, 

Impacto causado pelo diagnóstico; Conhecimento sobre a patologia, 

Possíveis crenças sobre a doença, Relações familiares, Mudanças na 

dinâmica familiar, e nas relações com amigos, Percepção dos efeitos da 

doença, Avaliação do tratamento físico e psicoterápico.   

 Sandplay - A técnica do Sandplay requer o uso de 2 caixas de madeira de 

tamanho padrão (72 cm X 50 cm X 7,50 cm.), cheias até a metade com 

areia, sendo uma caixa usada com areia seca e a outra podendo ser 

utilizada com areia molhada, cabendo ao paciente decidir com qual prefere 

trabalhar.  Por serem os envolvidos na pesquisa pessoas imunodeprimidas a 

pesquisadora seguirá a “Rotina de Higienização da Areia” elaborada pela 

autora da pesquisa e pela Comissão Contra Infecção Hospitalar (CCIH) do 

Hospital Pequeno Príncipe: 

   A areia deve ser colocada em forno doméstico em alta temperatura (120°) 

por 1 hora, e depois de resfriada, é passada quatro vezes em peneira fina 

(como a de confeiteiro). A areia é guardada dentro da caixa de areia 

devidamente coberta com uma tampa de madeira.  

Faz parte do procedimento o uso de inúmeras miniaturas que incluem 

representações de animais selvagens e domésticos, peixes, carros, trens, igrejas, 

árvores, figuras humanas e objetos da natureza. Todas essas miniaturas podem 

representar objetos simbólicos com os quais se pode criar o mundo. O Sandplay 

requer ainda o uso de máquina fotográfica para registro do cenário, pranchas de 

registro das verbalizações. A relação das miniaturas utilizadas e quantidade delas 

que estiveram a disposição das pacientes durante a pesquisa estão em anexo 

(ANEXO 2),. 
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7.4.2 Instrumentos usados pelo médico 

 Escala Analógica Visual – VAS - O médico traça, em um papel, uma linha 

de 10 cm. A extremidade esquerda correspondente a 0 ou nenhuma 

atividade, e  a direita a 10 para muito atividade da doença (ANEXO 6) 

 SLEDAI (Índice de Atividade do Lúpus Eritematoso Sistêmico) (ANEXO 7) 

Avaliação global da atividade por meio de instrumento específico – SLEDAI.  

Esse exame (SLEDAI) é composto de questões relativas ao estado clínico do 

paciente, referentes ao período de tempo ocorrido entre as consultas 

médicas. Se o SLEDAI apresentar um resultado maior ou igual a 4 conclui-se 

que a doença está em atividade. Já um resultado menor que 4 atesta que a 

doença encontra-se em remissão. 

 

 Avaliação da qualidade de Vida relacionada à Saúde-Índice Físico do CHQ –
PF 50 Childhood Health Questionnaire) Versão para os pais (ANEXO 8). 

Qualidade de Vida Relativa à Saúde Esse instrumento é dividido em dois 

domínios. Um domínio denominado Saúde Física que englobaria as 

seguintes escalas: Aptidão Física (PF), (RP), Saúde Geral (GH), Dor 

Corporal (BP), (Impacto nos pais/Tempo) (PT), Impacto Emocional da Saúde 

nos pais (PE), as duas últimas questões. O segundo domínio chamado 

“Saúde Psicossocial” (que no presente trabalho será denominado Domínio 

Psicossocial) que reuniria as escalas: Comportamento Emocional (REB), 

Auto-Estima (SE), Saúde Mental, Bem-Estar (MH) e Comportamento (BE). 

 Avaliação do bem-estar global pelos pais/paciente - Escala Analógica 
Visual 10 cm. (VAS) (ANEXO 9). 

 Avaliação Renal - Exame de Proteinúria de 24 horas (na 1ª e na 4ª consulta). 

 Critérios de Melhora Clínica - O presente estudo usará os critérios de 

melhora Clínica definidos pela pesquisa realizada pelo PRINTO: 

 Duas de quaisquer das cinco variáveis com melhora de pelo menos 50% e 

não mais que uma com piora de mais de 30%, a qual não pode ser a 

proteinúria de 24horas em pacientes com envolvimento renal. (Isso é 
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explicado porque muitos pacientes com LESJ ativo não têm problemas 

renais, logo esse domínio só será aplicado em pacientes com doença renal). 

A pesquisa patrocinada pelo PRINTO foi detalhada na revisão teórica deste 

trabalho.  

 

7.5 PROCEDIMENTO 

 

Para a elaboração do delineamento dessa pesquisa, foram realizadas 

reuniões com a reumatologista Drª Márcia Bandeira, no Serviço de Reumatologia 

do Hospital Pequeno Príncipe em Curitiba, Paraná. A concordância da médica e 

sua pronta disposição de participar do estudo foi o marco inicial dessa jornada.  

Para a realização deste estudo, foram respeitados todos os aspectos da Resolução 

196/96 que regulamenta a pesquisa com seres humanos. O projeto foi 

encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da referida 

instituição e somente após a aprovação iniciou-se a pesquisa. 

Definiu-se que o trabalho se realizaria em quatro etapas. 

 
7.5.1 Primeira etapa - Apresentação da pesquisa - definição dos grupos 

 

Local - Serviço de Reumatologia do Hospital Pequeno Príncipe - PR. 

No dia de atendimento ambulatorial do Serviço de Reumatologia a 

psicóloga apresentou a pesquisa às adolescentes que preencheram os critérios de 

inclusão pré-determinados. 

 GRUPO EXPERIMENTAL 

A pesquisa foi apresentada por esta autora e pela médica Reumatologista 

às meninas e seus acompanhantes, individualmente, no ambulatório de 

Reumatologia do Hospital Pequeno Príncipe- PR.  

Foi esclarecido para a paciente e acompanhante que a pesquisa teria como 

objetivo, além de verificar se haveria alteração na atividade da doença durante o 

acompanhamento psicológico, possibilitar o aumento da auto-estima.  

Nesse momento foi explicado que, além das consultas habituais com a Dra 

Márcia Bandeira, as meninas teriam acompanhamento psicológico gratuito no 
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consultório particular da psicóloga, sem custo algum para a família, pois a 

pesquisadora forneceria os vales-transportes necessários. Os horários seriam 

combinados de forma a não prejudicar a rotina de escolar.  Outro fator que foi 

destacado foi a liberdade da paciente em se retirar do estudo, sem nenhuma forma 

de prejuízo se assim o quisesse. 

 Sobre o acompanhamento psicológico foi explicado que: 

• Seriam 12 sessões de 50 minutos; 

• No primeiro encontro seriam respondidos pelo paciente dois questionários e 

por seu acompanhante um. Que para a paciente os testes seriam o ESA – 

uma escala para medir o stress, e o CHQ-87 - com questões sobre a saúde 

em geral, as atividades do dia a dia, a dor, o bem-estar, o comportamento, a 

autoestima e o relacionamento familiar; 

• A psicóloga também faria uma breve entrevista com a finalidade de entender 

melhor a dinâmica do paciente; 

• O acompanhante responderia um teste similar denominado CHQ-50;  

• A técnica usada pela psicóloga se chamava Sandplay - que significava “Jogo 

de Areia” - que era uma técnica onde o paciente elaborava cenários com 

miniaturas em uma caixa de areia. E que eram as imagens destes cenários 

que seriam fotografadas e analisadas para o estudo; 

• Ao final das 12 sessões, a psicóloga mostraria à paciente a série de fotos 

das suas elaborações, para que a paciente pudesse comentar sobre o que 

achasse importante e se interasse do processo; 

• A única diferença entre essas consultas médicas que faria participando do 

projeto e as outras pelas quais já passou é que dados clínicos seriam fonte 

de análise para psicóloga. 

O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e a autorização do uso da 

imagem foram então lidos e explicados item por item, para as meninas e 

acompanhantes que apresentaram vontade e disponibilidade em participar. Depois 
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de respondidas as dúvidas e dos acompanhantes tendo assinado o dois 

documentos as meninas passaram a fazer parte do grupo experimental.  

As participantes seguiram para a consulta de rotina com a médica.  

 Procedimento Médico 

Local - Serviço de Reumatologia do Hospital Pequeno Príncipe-PR 

A consulta seguiu o protocolo de atendimento em LES com avaliação do 

estado clínico geral do paciente, preenchimento do SLEDAI (Índice de Atividade do 

Lúpus Eritematoso Sistêmico) (ANEXO 8) 

• Os critérios que foram usados nesse estudo para determinar atividade da 

doença e melhora clínica dos pacientes seguiram o padrão estabelecido pelo 

PRINTO como consenso em Reumatologia Pediátrica de Definição de 

Melhora Clínica em Lúpus Eritematoso Sistêmico e atividade da doença. 

Nessa consulta, a médica Reumatologista faria:  

• Avaliação global da atividade da doença usando a escala analógica visual de 

10 cm. (VAS) (ANEXO 6). 

• Avaliação da qualidade de Vida relacionada à Saúde-Índice Físico do CHQ – 

PF 50 Childhood Health Questionnaire) Versão para os pais (ANEXO 8) 

• Avaliação do bem-estar global pelos pais/paciente-escala analógica visual 10 

cm (ANEXO 9) 

• Avaliação Renal - Proteinúria de 24 horas. 

• Avaliação global da atividade por meio de instrumento específico – SLEDAI. 

Se o SLEDAI apresentar um resultado maior ou igual a 4 conclui-se que a 

doença está em atividade. Já um resultado menor que 4 atesta que a doença 

encontra-se em remissão.  

 

 Procedimento Psicológico 
 

Local - Serviço de Reumatologia do Hospital Pequeno Príncipe - PR 
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Ao término da consulta médica, a pesquisadora psicóloga acompanhará o 

adolescente a outra sala do mesmo serviço. Neste local, em atendimento individual, 

serão aplicados os instrumentos: 

• Escala de Stress para Adolescentes – ESA 

• Questionário de Saúde da Criança - CHQ- CF87 

• Entrevista Semi-Estruturada. 

  

 GRUPO CONTROLE 

O grupo controle foi elaborado posteriormente para que a maior 

homogeneidade possível fosse conseguida.  

Assim como foi realizado com o grupo experimental as pacientes e seu 

acompanhante foram convidados no dia de consulta com a reumatologista. A 

pesquisa foi apresentada por esta autora e pela médica Reumatologista, à cada 

menina e individualmente aos acompanhantes, no ambulatório de Reumatologia do 

Hospital Pequeno Príncipe - PR.  

Foi esclarecido o objetivo do estudo e explicada a importância do grupo 

controle para o estudo. 

Os detalhes sobre o estudo foram elucidados, foi dito que: 

 

• As participantes do grupo controle deverão comparecer às consultas de 

rotina no Serviço de Reumatologia do Hospital Pequeno Príncipe - PR com a 

Dra Márcia Bandeira; 

 

• As consultas de rotina com a médica e as consultas que fariam parte da 

dissertação se diferenciavam apenas porque estas últimas seriam analisadas 

pela psicóloga; 

 

• Além das consultas médicas de rotina, as participantes do grupo controle 

teriam 2 (duas) consultas com a psicóloga Angela de Leão Bley.  Essas 

consultas seriam no Serviço de Reumatologia do Hospital Pequeno Príncipe; 
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• Nesses encontros a psicóloga faria uma série de testes tanto com a paciente, 

quanto com seu acompanhante e uma breve entrevista com a paciente; 

• Os testes seriam para a paciente o CHQ-87 - que teria questões sobre saúde 

geral, as atividades do dia a dia, a dor, o bem-estar, o comportamento, a 

auto-estima e o relacionamento familiar e o ESA –uma escala para medir o 

stress; 

• O acompanhante responderia um teste similar denominado CHQ-50; 

• Ao término da pesquisa seria realizado mais um encontro com a finalidade 

de dar devolutiva ao participante do grupo controle.  

Todos os itens do termo de Consentimento Livre e Esclarecido foram lidos 

e explicados para as pacientes e acompanhantes que se mostraram interessadas 

em participar. 

Estando as dúvidas sanadas e o termo assinado a paciente passou a 

integrar o grupo controle. 

 

O passo seguinte foi a consulta de rotina com a médica. 

 

  

 Procedimento Médico 

Local - Serviço de Reumatologia do Hospital Pequeno Príncipe - PR 

A consulta seguiu o mesmo protocolo de atendimento em LES como no 

grupo experimental.  

Nessa consulta a médica Reumatologista realizou:  

• Avaliação global da atividade da doença usando a escala analógica visual de 

10 cm. (VAS) (ANEXO 6). 

• Avaliação da qualidade de Vida relacionada à Saúde-Índice Físico do CHQ – 

PF 50 (Childhood Health Questionnaire) Versão para os pais (ANEXO 8). 
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• Avaliação do bem-estar global pelos pais/paciente-escala analógica visual 10 

cm (ANEXO 9) 

• Avaliação Renal - Proteinúria de 24 horas. 

• Avaliação global da atividade por meio de instrumento específico – SLEDAI. 

Se o SLEDAI apresentar um resultado maior ou igual a 4, conclui-se que a 

doença está em atividade. Já um resultado menor que 4 atesta que a doença 

encontra-se em remissão.  

Após esta consulta a paciente foi com a psicóloga para o Serviço de 

Psicologia da referida instituição 

 
 Procedimento Psicológico 

 
Local - Consultório particular da pesquisadora 

 

Nessa etapa foram aplicados os seguintes instrumentos: 

 

• CHQ-87 

• ESA 

• Entrevista semi-estruturada. 

 

7.5.2 Segunda etapa – Início dos atendimentos com o Sandplay 

GRUPO EXPERIMENTAL 
Procedimentos médicos 
 

Não houve necessidade de acompanhamento médico durante essa fase. 

 

Procedimentos psicológicos 
 

Local – Consultório particular da pesquisadora em Curitiba.  

Início dos atendimentos semanais. Foram realizadas 12 sessões de 50 

minutos no consultório da pesquisadora com três das cinco participantes. As outras 
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duas pediram para continuar o acompanhamento. Decidiu-se então seguir a coleta 

de material até a data da consulta médica. Este critério foi estabelecido como forma 

de evitar exames adicionais desnecessários; além disso, a proximidade na 

realização dos exames físicos pedidos pela médica e os testes psicológicos era de 

suma importância para o estudo.  

Nas sessões foi utilizada a técnica psicoterápica do Sandplay. 
 
- Sessão 

Solicitou-se aos sujeitos que criassem na caixa de areia o que tivessem 

vontade. Não existiram regras para essa criação. Podiam-se criar cenários, moldar 

a areia apenas.  

- Papel do pesquisador 

Sentado próximo à caixa de modo a observar as reações, elaborações no 

cenário e o comportamento da adolescente, o pesquisador devia anotar as 

manifestações ocorridas e o processo de elaboração do cenário. Para tanto, um 

esboço da cena foi feito anotando a ordem de colocação das miniaturas e as 

possíveis alterações realizadas. A adolescente podia ou não falar durante o 

processo. Anotaram-se também as verbalizações. Esses dados foram analisados 

posteriormente. Ao final da cena, se a paciente percebesse a falta de algo, se 

precisasse tirar alguma coisa ou mesmo desmanchar o que fez, tinha a liberdade 

de fazê-lo. Ao final, foi solicitado à paciente que desse um nome e contasse uma 

história sobre a sua elaboração.  

Durante todo o processo, a pesquisadora manteve uma postura empática e 

a mais silenciosa possível, de forma a não afetar o momento da paciente. Os 

cenários foram fotografados e desmanchados após a saída da jovem para que ela 

levasse consigo a imagem do cenário íntegro. Foram tiradas as fotos de diferentes 

ângulos. A primeira foi feita na mesma posição em que o sujeito realizou o cenário. 

A segunda na posição em que a pesquisadora se encontrava e outras buscaram 

vários ângulos (DA MATTA, 2006, p. 51-52). 

 

GRUPO CONTROLE 
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Durante essa fase, não houve participação do grupo controle nos 

procedimentos da psicologia. Não foram necessárias as consultas com a médica. 

 

 7.5.3 Terceira etapa – Final das testagens 

Esta é a fase final de testagem. Ela é semelhante à primeira etapa, sendo 

igual, tanto para o grupo controle quanto para o grupo experimental. 

 

GRUPO EXPERIMENTAL 
 

Procedimento Médico 
 

Local – Serviço de Reumatologia do Hospital Pequeno Príncipe - PR 

 

• Último atendimento para ambos os grupos - Protocolo para Lúpus- Serviço 

de Reumatologia HPP. Como na primeira consulta os sujeitos deverão 

comparecer ao Serviço com os exames laboratoriais solicitados. 

Nessa consulta a médica Reumatologista fez:  

• Avaliação global da atividade da doença usando a escala analógica visual de 

10 cm. (VAS) O médico traça em um papel uma linha de 10 cm, com 

graduação de 0 a 10 sendo 0 nenhuma atividade e 10 para muito ativa 

(ANEXO 6) 

• Avaliação da qualidade de Vida relacionada à Saúde-Índice Físico do CHQ – 

PF 50 (Childhood Health Questionnaire) Versão para os pais (ANEXO 8). 

• Avaliação do bem-estar global pelos pais/paciente - escala analógica visual 

10 cm (ANEXO 9). 

• Avaliação Renal - Proteinúria de 24 horas. 

• Avaliação global da atividade por meio de instrumento específico – SLEDAI.  
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Procedimento Psicológico 
 

Local - Consultório particular da psicóloga  

 

Os integrantes do grupo experimental passarão individualmente pela última 

sessão de testagem, onde serão re-aplicados os instrumentos usados no primeiro 

momento. São eles: 

 

• Escala de Stress para Adolescentes (ESA) 

• CHQ - CF-87 

• Entrevista semi-estruturada. Nessa entrevista haveria para o grupo 

experimental o acréscimo das questões: 

Como você avalia o seu tratamento médico? 

Como você avalia o processo terapêutico a que se submeteu? (para 

averiguar a percepção do paciente de seu tratamento clínico e de seu processo 

psicoterapêutico). 

 

 

GRUPO CONTROLE 
 

Procedimento Médico 
 

Local – Serviço de Reumatologia do Hospital Pequeno Príncipe - PR 

 

• Último atendimento para ambos os grupos - Protocolo para Lúpus - Como na 

primeira consulta os sujeitos deveriam comparecer ao Serviço com os 

exames laboratoriais solicitados. 

Nessa consulta a médica Reumatologista realizou:  

• Avaliação global da atividade da doença usando a escala analógica visual de 

10 cm. (VAS) O médico traça, em um papel, uma linha de 10 cm, com 
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graduação de 0 a 10 sendo 0 para nenhuma atividade e 10 para muito ativa 

(ANEXO 6). 

• Avaliação da qualidade de Vida relacionada à Saúde - Índice Físico do CHQ 

– PF 50 (Childhood Health Questionnaire) Versão para os pais (ANEXO 8). 

• Avaliação do bem-estar global pelos pais/paciente - escala analógica visual 

10 cm (ANEXO 9). 

• Avaliação Renal - Proteinúria de 24 horas. 

• Avaliação global da atividade por meio de instrumento específico – SLEDAI.  

 

Procedimento Psicológico  

 

Local - Serviço de Psicologia do Hospital Pequeno Príncipe 

Como na primeira fase, a pesquisadora psicóloga acompanhará o 

adolescente a sala do Serviço de Psicologia. Neste local, em atendimento 

individual, serão aplicados: 

• Escala de Stress para Adolescentes (ESA) (ANEXO 3). 

• Questionário de Saúde da Criança (CHQ – CF-87) (ANEXO 4). 

• Entrevista semi-estruturada. Nessa entrevista final além das questões já 

existentes foi acrescentada a questão - “como você avalia o seu tratamento 

médico?” - para avaliar a percepção que o paciente tem de seu tratamento 

clínico. 

7.5.4 Quarta etapa - Devolutiva 

GRUPO EXPERIMENTAL 

Local - Consultório particular da pesquisadora 
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• Entrevista realizada uma sessão devolutiva com o paciente e seu 

responsável.  Nesse encontro foi mostrada ao paciente a série de fotos dos 

cenários elaborados, para que o paciente pudesse falar sobre o processo, os 

seus sentimentos, as suas dúvidas. Se o paciente não demonstrasse 

vontade a série poderia ser apresentada ao seu acompanhante. Apenas uma 

paciente apresentou essa vontade. Os resultados dos testes também foram 

apresentados e discutidos. Esse momento foi importante para que a paciente 

refletisse e se apropriasse de seu próprio processo. O papel do psicólogo foi 

ouvir a paciente integralmente e dar continência às suas emoções.   

 

 

GRUPO CONTROLE 
 
Local - Serviço de Reumatologia do Hospital Pequeno Príncipe 

 

• Sessão de encerramento. Ao término da pesquisa os participantes e seus 

responsáveis foram convidados a comparecer à entrevista devolutiva no 

Serviço de Reumatologia do HPP. Nesse encontro foram apresentados os 

resultados obtidos no trabalho.  

 

CAPÍTULO 8 

8 RESULTADOS 

8.1 ANÁLISE DE DADOS  

 

Para a análise quantitativa foi realizada uma avaliação das expressões 

verbais e imagéticas das pacientes com a finalidade de identificar os temas 

presentes nos cinco processos.  

1. Levantamento das Categorias de Cada Cena 
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As expressões verbais, colhidas por meio de transcrição literal das 

expressões verbais espontâneas e das histórias contadas pelos sujeitos, foram 

agrupadas em categorias, em relação à idéia central do discurso. Por exemplo, 

quando a paciente falou: “a ponte era bem alta para o navio passar”, essa 

verbalização foi incluída na categoria “integração”, ou ainda ”ele vai lutar com a 

aranha” que por sua vez foi incluída na categoria conflito. 

Foram encontradas 22 categorias de expressão verbal e imagética entre as 

cinco jovens: a paciente P1 usou 22 categorias, a P2 20, P3 18 categorias, a 

paciente 4, 21 e a P5 usou 17.   

2. Categorização das imagens 

2.a)  Levantamento das miniaturas de cada cenário.  

O próximo passo foi, para cada cenário realizado, verificar o número de 

miniaturas da coleção do terapeuta que foram usadas.  

A coleção de miniaturas do terapeuta deve ter sido classificada por tema 

antes do início do estudo.  Usou-se o método de classificação de miniaturas 

desenvolvido por Grubbs (1997). É importante destacar que uma mesma miniatura 

pode ser usada em diferentes contextos, portanto ela seria classificada em 

diferentes categorias, dependendo da dinâmica da cena. Ex.: caixa registradora é 

colocada como posto de gasolina (P4 cenário n°¨6). As miniaturas disponíveis no 

consultório foram agrupadas por temas. Totalizando 55 temas e 3002 miniaturas. 

(ANEXO 2) 

 

2.b)  A dinâmica das cenas. 

A descrição e a categorização da dinâmica dos cenários são feitas por meio 

da observação de cada uma das cenas. As anotações da terapeuta/pesquisadora 

feitas durante a produção dos cenários e a observação das fotografias servem de 

base para referir: 

⎯ A posição das miniaturas na caixa de areia. 

⎯ O uso de água (areia seca ou molhada) 
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⎯ Orientação e movimento da areia. (escavações, ou elevações, bem como as 

suas posições na areia) 

A análise dos dados acima leva a classificação da dinâmica do cenário em 

uma ou mais categorias, as mesmas categorias usadas para a categorização 

verbal. As categorias encontradas foram:  

 Centralização  

As expressões verbais e imagéticas que apresentaram idéia de reunião ou 

concentração de areia no centro da caixa de areia, com a colocação e a 

convergência de objetos para a parte central do cenário.  Ex: Pégasus no centro da 

caixa (P4 cenário 17). 

Construções na areia ou posicionamento de miniaturas no centro da caixa.  

A centralização para a psicologia junguiana estaria relacionada ao processo 

de individuação. Ela pode ser entendida como o local da transformação criadora o 

encontro do inconsciente com o consciente. 

 

 Confinamento 

Questões referentes a estar presa, sem movimento, sem possibilidade de 

ação. Expressões verbais como: “Eu na minha casa, árvores, gatos cachorros e eu 

trancada lá dentro.” (P1, caixa 2).  

Construções na areia ou uso de miniaturas apontando para a mesma idéia. 

Ex.: Barcos colocados na água mas com pouco espaço para circular (P2 

cenário 1). 

 

 Conflito 

Imagens no cenário onde pudesse ser percebida uma oposição de 

miniaturas em posição ameaçadora ou um enfrentamento. Batalha, guerra, 

possibilidade de perigo, ameaça, confrontos tanto entre animais, quanto entre 

pessoas. 

O conflito foi encontrado em expressões como: “ela vai pegar o remo e dar 

na cabeça dele” (P5, caixa 5). Esse cenário vale tanto para a expressão verbal 

quanto para a imagética. 

Foram consideradas expressões verbais com sentido de oposição: 
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 ameaça x proteção 

 medo x coragem 

 perigo x segurança 

 desconhecido x conforto 

 dificuldades x facilidades 

 luta/ guerra  

 

 Defesa 

Expressões verbais que mostrem defesa, proteção. “Os tigres estão 

acompanhando ela para proteger” (P1 caixa 6). 

Na expressão imagética foi classificada como defesa o uso de miniaturas 

que façam referência a cuidado, a proteção, como cercas, redomas, delimitação de 

espaço, separação.  

“Eles estão cuidando da pedrinha brilhante” (P3 Cenário 3). 

 

 Diversão 

Expressões verbais que mostrem situações agradáveis como dia na praia, 

festas. “É uma cidade onde todo mundo brinca” (P3 caixa 1). 

Uso de miniaturas em jogos (P3 caixa 1), festas, (P5  caixa 6), shows (P4, 

caixa 3). 

 

 Divisão 

As partes do cenário aparecem desconexas, desligadas. Exemplo: Rio 

cortando parte do cenário de cima a baixo. Inexistência de comunicação entre as 

partes. Ex.: Rio cortando a cena (P1, cenário 4), (P2 , cenário 9, 10, 12). 

 Doença 

Ficou estabelecido que a categoria doença abrangesse todas as questões 

referentes ao processo de adoecer. Nessa categoria estaria incluída a morte, tanto 
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na forma imagética, quanto na verbal. “eu acho que fiquei com lúpus por causa de 

uma briga com uma professora”  (P5, caixa 7). 

 Energização 

Expressões que façam menção à possibilidade de energia, nutrição. Uso de 

miniaturas como comida, posto de gasolina, cristais, estrelas, sol, moinho de vento. 

Ações ou palavras que mostrem apoio para o crescimento e/ou desenvolvimento, 

também quando é percebida energia viva, carros em movimento. Uso de miniaturas 

brilhantes, com cristais e estrelas, (P1, cenário13). 

Ex.:Uso de posto de gasolina como local para vender comida (P4, cenário 

8), “Vou bolar um combustível para eles” (P4, cenário 6). 

 Identificação egóica 

Expressões verbais e miniaturas que tenham relação com o paciente. Pode 

ocorrer a repetição de uma miniatura em vários cenários (P4). Exemplo de 

expressões verbais sugestivas de identificação egóica: “eu adoro cachorro” P5 

Caixa, “Eu acho que não sou esta moça” P1 caixa 6, “Eu já tentei fazer amizade 

mas não dá” P1 caixa 7, “eu estava no rio” P2 caixa 1, “ As crianças assistiam a um 

filme de terror. Eu não suporto.” P2 caixa 2, “eu sou esse anjo tocando flauta” (P3 

cenário 10), “tá todo mundo se divertindo mas tem uma pessoinha lá no canto 

sozinha”, (P4 cenário 14), “vou levar só pessoas especiais prá lá” (P5 Cenário 12). 

 Integração 

Cenários harmoniosos, mostrando um cenário organizado que ocupe caixa 

como um todo. Uso de pontes para fazer a ligação entre partes separadas. União 

de opostos. Ex.: “é um lugar tranqüilo, eles vivem uma vida normal, bem tranquila” 

(P3,cenário 11). 

Verbalizações e imagens apontando para ligação, conexão, 

relacionamentos. Pertencem a essa categoria imagens que representem conexão 

entre várias partes formando um conjunto harmonioso. Imagens de mandalas.  

Sob o ponto de vista psicológico a integração é vista como uma melhora 

capacidade de organizar a personalidade e ainda na interação entre aspectos 

conscientes e inconscientes da psique. 
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 Isolamento 

Verbalizações ou cenários, apontando para a necessidade de ficar só, 

“paraíso fechado para visitante” (P5 caixa 12). “Para chegar ao centro ela tinha que 

passar por todos os obstáculos sozinha” (P4 cenário 17). 

 Jornada 

Movimento por um caminho, uma estrada ou em volta do centro. Indicativo 

de viagem. De aventura. Pode ser entendido também em relação à população 

estudada como a jornada da heroína.  

“Por isso os dois desbravadores foram até lá tentar buscar a cura” (P4, 

cenário, 4) “para chegar lá é necessário ir de barquinho e tinha um monte de 

charada para chegar lá” (P4, cenário 9). 

Para a psicologia analítica a jornada estaria simbolizando o processo de 

individuação. 

 

 Movimento ascendente 

 

Verbalizações ou imagens que se refiram a um nível mais alto. Elaboração 

de montes de areia, construção de ilhas, montes fora do centro da caixa “é tipo uma 

chácara, tem um morro bem grande” (P1, cenário 2). 

O movimento ascendente pode estar representando uma adaptação a vida 

externa, uma nova maneira de perceber as coisas, um novo ângulo de visão. 

 

 Movimento descendente. 

Realização de buracos, rios, cavas, apontando para um aprofundamento e 

podendo ou não utilizar água. Poços, clareiras, idéia de atingir um nível mais 

profundo. 

Diferente do movimento ascendente, o descendente pode sinalizar uma 

regressão para a vida interior, sentimentos de aprofundamento ou desejo de 
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descobrir preciosos tesouros ocultos. A descoberta de uma dimensão mais 

profunda, a clareiras trazem a luz o saber. 

Ex.: rios, lagos, ruas, (P1 cenário 9), (P5 cenário 12). 

  

 Nascimento 

 

Presença de ninhos, bebês nascendo, ovos de pássaros. Emergência de 

novo desenvolvimento.  

Ex.: ninhos de pássaros (P2 cenário 12). 

 

 Proteção Espiritual 

Símbolos religiosos e espirituais presentes como seres sobrenaturais, 

figuras de devoção e objetos numinosos. Figuras religiosas como santos, anjos e 

figuras como duendes, gnomos, percebidos como elementos da sorte. “cheio de 

fadinhas para realizar os sonhos das pessoas sem posibilidades” (P4, cenário 11), 

“são os anjos abençoando minha vida” (P3 cenário 8). 

 

 Relacionamento Afetivo 

 

Aponta para relação entre pessoas sem conotação sexual. Exemplo: 

colegas de escola, amigos. Ex.: “a minha sala se reconciliou” (P1, cenário 9). 

“eu não tenho muitos amigos mas os que tenho são especiais” (P4 cenário 

12). 

 Relacionamento Amoroso 

Relacionamento entre pessoas que apresenta um apelo sexual. 

“ela contou porque queria isso, que ela gostava do menino” (P4 cenário 11). 

“ela não foi lá porque ela gosta do cara”  (P4 cenário 14). 

“Os príncipes convidaram as duas para namorar” (P3 cenário 9). 

 

 Relacionamento Familiar 
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Relacionamento com membros de uma mesma família, de uma mesma 

espécie. 

“Vou fazer o aniversário da minha avó” (P5 cenário 6). 

“Parece a minha irmã” (P5 cenário 4). 

 

 Resiliência 

Expressões verbais que mostrem persistência, determinação e vitória. Nas 

categorias imagéticas a resiliência é percebida em figuras com o peixe Nemo, que 

possuía uma nadadeira defeituosa, mas que não o impediu de realizar o que queria 

(P5 cenário 12). 

 Solidão  

Categoria verbal se diferencia do isolamento, pois a pessoa não precisa 

estar só para sentir solidão. Exemplo: “É uma casa muito sozinha” (P2 cenário 11). 

“Eu to sentindo que eu estou muito sozinha, extremamente sozinha com os meus 

problemas” (P1 cenário 3).  

 Transferência  

Por Transferência entendeu-se o processo ocorrido no setting analítico, 

quando o paciente coloca no terapeuta sentimentos e atitudes em relação a outros 

objetos. A manifestação da transferência pode ocorrer de duas maneiras: de modo 

positivo (amoroso) ou negativo (raiva). O paciente pode escolher uma miniatura 

para representar o terapeuta. “Essa cadeira aqui é sua” (P5 caixa 11). “Essa é a 

Angela com o paciente Diego que está deprê.” (P2 cenário 4). 

2.c)  Observações Clínicas   

A observação e a avaliação do terapeuta, tanto da construção quanto do 

aspecto final do cenário, permitiram classificá-lo em uma ou mais categorias 

predominantes. A interpretação do terapeuta foi considerada e computada na 

análise estatística final. 
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Para a seleção das categorias utilizadas será utilizado o Método de Análise 

os critérios adotados foram os que serão descritos a seguir (MATA & RAMOS, 

2006). 

 

8.2 ANÁLISE QUANTITATIVA 

1. Avaliação da Frequência das Categorias (Análise Quantitativa) 

O tempo total do processo de cada paciente foi dividido em 3 períodos. 

Fase inicial, fase intermediária e fase final. Levantou-se o número total de 

categorias e o número de vezes que cada categoria apareceu em cada fase. 

Somou-se então o número de vezes que cada categoria apareceu em fases 

diferentes. A partir desses dados, foi possível a elaboração de gráficos para auxiliar 

a análise, o que propiciou maior segurança no estudo da evolução do sujeito. As 

categorias foram divididas em positivas e negativas. Comparou-se o período inicial 

ao período final para verificar se houve diferença na manifestação delas (RAMOS & 

MATTA, 2006, p.1-6). 

A paciente P1 teve um total de 93 dias no seu processo, que 

corresponderam ao primeiro dia de atendimento até a data do último cenário 

elaborado. A fase Inicial vai do dia O3/09 até 04/10. A fase Intermediária do dia 

05/10 até 04/11 e a fase final corresponde ao período de 05/11 a 04/12. Foram 

realizados 13 cenários, pois a paciente não quis interromper o processo antes da 

data da consulta com a reumatologista. Na fase inicial foram 4 sessões, na 

intermediária 4 e 5 na final. 

A paciente P2 completou 97 dias. A fase inicial do dia 16/08 até 17/09 com 

a elaboração de 3 cenas, a intermediária de 18/09 a 19/10 e 4 cenários montados. 

A final teve início no dia 20/10 até 20/11 com 5 cenas realizadas.  

O paciente P3 totalizou 123 dias com a fase inicial do dia 10/07 até 20/08 

com 5 cenários. A intermediária de 21/08 a 30/09 com 2 cenários (vale destacar 

aqui que a paciente não pôde comparecer aos atendimentos por duas vezes, uma 

em razão das condições climáticas. Como chovia muito e a paciente estava 

imunodeprimida, foi cancelado o encontro; o segundo encontro foi desmarcado pelo 

mesmo motivo, dessa vez não foi por causa das condições metereológicas e sim, 
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em virtude de uma conjuntivite da terapeuta. A final de 01/10 a 10/11 constaram de 

5 cenas. 

A paciente P4 em um total de 120 dias realizou 17 cenários: 6 na fase 

inicial que ocorreu entre os dias 27/07 e 01/09; 5 no período intermediário de 02/09 

até 11/10 e 6 na fase final de 12/10 a 20/11. Essa paciente não interrompeu o seu 

processo e continua em acompanhamento.  

O processo da paciente P5 somou 98 dias, a fase inicial foi de 12/08 até 

13/09 com três cenários. O período entre os dias 14/09 e 15/10 correspondeu a 

fase intermediária, com 4 cenas elaboradas e a fase final com 5 caixas foi de 16/10 

até 18/11. 

Foi elaborada uma tabela contendo as expressões verbais, as categorias 

dessas expressões, o tema das miniaturas utilizadas na confecção, a dinâmica dos 

cenários, as observações clínicas pertinentes à sessão e a categorização das 

expressões imagéticas de cada cenário feito. 

A frequência das categorias foi verificada nas três fases do processo.  A 

tabela abaixo apresenta os resultados finais dos processos das 5 pacientes. As 

categorias iniciais foram agrupadas em categorias positivas e categorias negativas.  

As categorias positivas eram as seguintes: centralização, diversão, 

energização, integração, nascimento, proteção espiritual e resiliência.  E as 

negativas: confinamento, conflito, defesa, divisão, doença, isolamento, solidão. 

Primeiro foi definido o número total de categorias positivas e negativas, depois 

verificou-se o número de vezes que elas apareciam em cada fase. A porcentagem 

foi então calculada.  
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QUADRO1 – FREQUENCIA DAS CATEGORIAS POSITIVAS, NEGATIVAS E SUAS 
PORCENTAGENS NAS 3 FASES DO PROCESSO 

TABELA DA FREQUÊNCIA DAS CATEGORIAS POSITIVAS, NEGATIVAS E SUAS PORCENTAGENS  NAS 3 
FASES DO PROCESSO    

CASO 
CAT.+ 
total 

CAT.‐ 
total 

CAT.+ 
inicial 

pos 
%inicial 

CAT.‐ 
inicial

neg% 
inicial

CAT.+ 
interm

pos 
%interm

CAT.‐ 
interm

neg% 
interm 

CAT.+ 
final 

pos 
%final 

CAT.‐
final

neg% 
final 

P1  39  23  13  33,33%  12  52,17% 9  23,07% 10  43,47%  17  43,58% 1  4,34%

P2  18  27  5  27,77%  10  37,03% 2  11,11% 8  29,62%  11  61,11% 9  33,33%

P3  36  19  14  38,88%  9  47,36% 6  16,66% 3  15,78%  17  47,22% 7  36,84%

P4  51  49  17  33,33%  18  36,73% 13  29,41% 18  36,73%  19  37,25% 13  26,53%

P5  22  19  4  18,18%  3  15,78% 5  22,72% 11  57,89%  13  59,09% 5  26,31%
 

Pela tabela acima se verifica que a P1 usou 13 categorias positivas na fase 

inicial correspondendo a 33,33% das categorias positivas utilizadas. Na fase final 

do processo o número de categorias subiu para 17 representando 43,58%. Já as 

categorias negativas somaram 23: 12 empregadas na fase inicial, representando 

52,17%, na fase final houve uma diminuição no emprego de categorias negativas, 

passando a apenas 1 que representou 4,34% . 

A P2 apresentou 18 categorias positivas: 5, ou seja 27,77% estava 

presente na primeira fase. Na fase final foram usadas 11, representando 61,11%; 

as negativas foram no total 27. 10 presentes na fase inicial ou 37,03% passando 

para 9 última fase ou 33,33%. Pela tabela percebe-se que em relação à frequência 

de categorias negativas, houve uma queda na sua assiduidade no período 

intermediário.  

36 categorias positivas foram encontradas nas elaborações da P3. Na fase 

inicial elas corresponderam a 38,88%, com 14, na fase final foram 17, passando 

para 47,22%. P3 apresentou um processo sem muita diferença na presença de 

miniaturas positivas.  

No processo da paciente P4 foram utilizadas 51 categorias positivas e 49 

negativas no total. Na fase inicial encontrou-se 17 positivas e 18 negativas.  Na fase 

final, 19 positivas contra 13 negativas. As categorias positivas passaram de 33,33% 

para 37,25%, e as negativas mostram uma queda de 10% na fase final. 

A paciente P5 em seu processo realizou 12 cenários, utilizando 17 

categorias. O número de vezes que cada categoria apareceu foi computado. As 
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categorias positivas somaram 22 no total enquanto as negativas foram 19. Na fase 

inicial apareceram 4 categorias positivas (18,18%), 5 (22,72%) na intermediária  e 

na final 13 (59,09%). Já as negativas estiveram em número de três na fase inicial 

(15,78%) passando para 11 (57,89%) na intermediária e 5 (26,31% ) na final .  

 

 

8.3 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS CASOS CLÍNICOS DO GRUPO 

EXPERIMENTAL 

 

Apresentação da paciente, resultado dos testes realizados. (CHQ- 50, 

CHQ-87, ESA, VAS, VAS pais, SLEDAI, entrevista semi-dirigida. Serão destacadas 

as categorias mais presentes tanto as positivas quanto as negativas. Evolução da 

figura representativa da identificação egóica, o das representações do feminino nos 

cenários apresentados. 

 Paciente P1 

A paciente P1 tem 16 anos. Estava terminando o ensino médio, sempre 

como boas notas e estava terminando também um curso de informática. Espera 

cursar Turismo.  Mora com a mãe, o padrasto e um irmão mais novo que ela. Além 

de estudar, P1 ajudava a mãe nas tarefas domésticas e no cuidado com o irmão. 

P1 é romântica, tímida, porém determinada. Ela compareceu às sessões 

regularmente, parecia gostar do processo. P1 pediu quando estava para encerrar o 

processo se poderia continuar, pois estava sendo muito importante para ela. 

 

 Entrevista 

Durante a entrevista se colocou como uma menina “na medida do possível 

meiga, que tento deixar feliz as outras pessoas... e no possível eu possa ser feliz 

também”. Diz que “sempre faz alguma coisa errada”.  Na segunda entrevista se 

descreve como “uma pessoa alegre, bem extrovertida, bem feliz”, não revela 

aspectos relativos a baixa autoestima.   
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Sobre o LES, não aponta muitas modificações na sua rotina, tirando o fato 

de precisar tomar remédios e ir ao médico com maior frequência. No segundo 

momento, diz que “ter lúpus não interfere em nada na minha vida”. Recebeu o 

diagnóstico com “um choque”, “cheguei a chorar na hora” e se acalmou com a 

explicação da médica.  

Seu conhecimento sobre a doença é limitado no momento 1 e 2 respondeu 

que “afeta o sangue, que só menina tem...se não cuidar a doença aumenta... vai ter 

que tomar remédio mais forte...corticóide, e daí tem que internar.” Sobre a apostila 

entregue pela médica coloca que “li,mas já faz tempo”.. Diz ainda os cuidados 

necessários principalmente em relação à exposição ao sol. P1 tem uma pele alva e 

olhos claros. P1 acredita que no futuro ela “espero melhorar e parar o remédio, 

acho que tá tudo ok.”, no segundo momento da entrevista coloca que “espero vir a 

sarar como pode ficar assim como tá.” 

A menina relaciona o aparecimento da doença – “a mãe falava que eu 

comecei a sentir dores nos pés porque eu andava muito descalça, mas eu acho que 

não tem nada a ver (...) Olha eu acho que tinha que ser... o que tem que ser (...) 

tem que ser.”, já na segunda entrevista não consegue relacionar o surgimento da 

patologia a nenhum fato específico, coloca ”o pior é que eu não pensei” sobre a 

causa do LES. O fator que mais a incomoda em ter o diagnóstico foi “ter que ir ao 

médico de quatro em quatro meses”, já no segundo momento “não poder tomar sol” 

foi apontado. Vale destacar que o M2 da entrevista foi realizado no final do mês de 

novembro. 

A relação familiar é apontada no M1 – “com a minha mãe é ótima, com meu 

irmão também, só com meu pai que complica... ele quer tudo certinho... na hora 

que ele quer.” Já no M2 coloca: “Agora sim, ultimamente tá bom... Tá assim 

diferente do que era antes... tô mais alegre... mais divertida... um entende mais o 

outro.” e acrescenta que está desta forma: “desde os últimos dois meses... de 

setembro prá cá”. P1 começou o seu processo no dia 03 de setembro.  P1 não 

refere mudanças na forma como as pessoas se relacionam com ela após o 

diagnóstico. 

A questão sobre como imagina a sua vida no futuro é respondida: “muito 

bem [...] sem precisar me preocupar assim com a minha saúde, assim... não me 

preocupar tanto quanto me preocupo agora... ser feliz, casar, ter um casal de 

filhos.” no M2 seu foco volta para os estudos a menina coloca “normal... nada 
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diferente...eu seguindo a minha vida, sei lá... casada ou fazendo faculdade, 

normal.”    Sobre as alterações que faria, se pudesse P1 fala que “eu teria 

psicóloga”  mostrando uma transferência positiva com a terapeuta.  Coloca ainda 

que “voltaria atrás em um monte de coisas” falando de antigos relacionamentos 

amorosos. Já no segundo momento responde que “eu não alteraria nada... se for 

para acontecer, vai acontecer e, se não for não acontece”. 

 Sua avaliação do tratamento médico que recebe “eu acho que... muito 

bom... se eu fosse esperar pelos médicos lá perto de casa, eles nunca iam 

descobrir... eu ia tomar injeção até os 18 anos.” 

Sobre o processo terapêutico na caixa de areia fala: “Muito bom... eu me 

distraia bastante... os problemas que eu tinha eu esquecia... eu desabafava... ficava 

tranquila.”. 

 

 SLEDAI 

SLEDAI 

P1 

AGOSTO 2 

NOVEMBRO 2 

OBS - Só apresenta rash cutâneo  
 

O SLEDAI não mostrou alteração, a paciente apresentou apenas rush 

cutâneo (eritema malar) nas duas ocasiões. 

 

___2°_1°________________________________________ VAS. 

Já no VAS (Escala Visual Analógica) a paciente apresentou uma leve 

melhora. A escala corresponde a “nenhuma atividade” na parte esquerda do risco 

até muita atividade na extremidade direita.  

 VAS para os pais 

            ___   2       1                          ___                         ___        __________                 VAS 
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Já no VAS (Escala Visual Analógica) a paciente apresentou uma leve 

melhora.  

TABELA 1 – ESA REFERENTE À PACIENTE P1 DO GRUPO EXPERIMENTAL 

                  
ESA 

DATA                                                                                                08/08/2008                   27/11/2008 
 
 
I-DETERMINAÇÃO STRESS – SINTOMAS  
(S1+S2...+S44) ÷ 44= 

 

PONTO DE CORTE                                               > 3,11  2,09                               1,38                            
2-DETERMINAÇÃO STRESS -  FASES  
(F1+F2...+F44)÷44=  

PONTO DE CORTE-                                              > 3,36  3,02                                1,84                           

                                                                    SINTOMA PREDOMINANTE 

Psicológico  (Soma÷24) Ponto de Corte          > 3,50   2,5                                1,54                              

Cognitivo (Soma÷6) ponto de Corte                > 2,83  1,66                              1                                     

Fisiológico (Soma ÷9) Ponto de Corte             > 2,89   1,33                             1,11                               

Interpessoal (Soma ÷5) Ponto de Corte         > 2,60     2                                 1,6                                 

                                                                 

FASE PREDOMINANTE 

Alerta (Soma ÷19)  Ponto de Corte                  > 3,84  2,68                              2,31                           

Resistência (Soma ÷9) Ponto de Corte            > 3,11  1,77                               1,88                           

Quase-exaustão (Soma ÷11)Ponto de Corte > 3,09  1,45                               1,36                           

Exaustão (Soma ÷5) Ponto de Corte                > 3,40  2                                     1                                      

 

Pelo ESA (Escala de Stress para Adolescentes) nota-se uma diminuição 

nos resultados. Aprofundando as respostas sobre os sintomas do stress, nota-se 

que a maior diferença aconteceu no domínio que a autora Lipp denomina 

psicológico. No primeiro momento o resultado foi 2,5 e no final, 1,54. O ponto de 

corte para a existência de stress nessa área é 3,5. 

Na avaliação geral a paciente ficou bem abaixo do ponto de corte. M1 2,09 

e no M2 1,38. A escala mostra a presença de sintomas de stress quando o valor 

encontrado é maior que 3,11.  
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No que se refere às fases do stress, a paciente também não atingiu uma 

pontuação maior que 3,36 para considerar sua presença. Obteve no M1 3,02 e no 

M2 1,84. 

 
GRÁFICO 1 – COMPARATIVO DOS SINTOMAS DE STRESS ESA NOS 

MOMENTOS 1 E 2 DA P1 

 

 

 CHQ -50  

O CHQ-50 é um instrumento sobre saúde que deve ser respondido pelo 

responsável. Ele mostra a percepção que o adulto tem da saúde da jovem. No caso 

da paciente P1 o instrumento foi preenchido por sua mãe nos dois momentos. 

A mãe refere mudanças nas questões referentes à saúde geral que passou 

de “Boa” para “Excelente”. Já no que se refere à dor a mãe mostrou uma piora: 

passa de nenhuma sensação de dor para “leve”. Na quantidade de dor a mãe 

também contou sobre um aumento de “nenhuma vez” para “uma ou duas vezes”. 

A mudança positiva na seção “Comportamento” foi encontrada em todas as 

cinco respostas. A maior mudança foi na questão “e” - fez birra ou ficou irritado, 

emburrado que passou de “sempre” para “raras vezes”. Essa resposta da mãe 

confirma a percepção da menina que relatou na entrevista estar mais alegre e mais 

tranquila. O comportamento da filha comparado a outras pessoas da sua idade 

mudou de “muito bom” para “excelente”. 
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A seção Bem-Estar teve o mesmo resultado positivo, só ficando inalterada 

a resposta sobre se o jovem ficou aborrecido ou contrariado que permaneceu 

“pouco tempo”. A questão “ficou nervoso”, “mudou de“, “a maior parte do tempo” 

para “pouco tempo”. 

Seção Autoestima-Amor-Próprio - as respostas já foram positivas no 

primeiro momento e permaneceram desse modo no M2 com ligeiro aumento nas 

questões A sua capacidade de fazer esportes – pouco satisfeita para muito 

satisfeita e na questão “sua vida em geral” - indo de pouco satisfeita para muito 

satisfeita. 

Nas seções relativas a saúde de seu filho, não ocorreu mudança 

importante. 

As questões sobre “Você (mãe) e sua a família” – apresentaram mudança 

nas questões: 

Quanta preocupação ou aborrecimento lhe causou a saúde física de seu 

filho? – indo de pouca para nenhuma. 

Quanta preocupação ou aborrecimento lhe causou o bem-estar emocional 

ou o comportamento de seu filho? M1 “bastante”, M2 “nenhuma”.  

A mãe também se mostrou menos limitada na quantidade de tempo que 

teve para as suas necessidades devido ao bem-estar emocional ou o 

comportamento de sua filha. Passou de “sim, um pouco limitada” para “não, nada 

limitada”. 

E finalmente sobre a forma como a família se relaciona a resposta passou 

de razoável para boa.  

Pela análise da CHQ-50, percebe-se que no domínio Físico (PhS) o 

resultado foi de 59 para  54 no M2. Já o domínio Psicossocial (PsS) foi de 43,4 para 

59,5. O índice considerado normal para ambos os domínios é de 50±10. 
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GRÁFICO 2 – P1 COMPARATIVO DOS DOMÍNIOS FÍSICO (Phs) E 
PSICOSSOCIAL (PsS) NOS MOMENTOS 1 E 2 DO 
CHQ-50 

 
 

 CHQ-87 

 

O CHQ-87 é um instrumento que deve ser respondido pela paciente. Os 

domínios estudados são os mesmos do CHQ-50.   

As questões que apresentaram respostas diferentes nos dois momentos da 

avaliação serão comentadas a seguir: 

O item “Saúde Geral” apresentou uma leve mudança positiva. A resposta a 

pergunta 1.1 “De modo geral, como você acha que a sua saúde é? passou de 

“muito boa” no momento inicial para “excelente” no final.  

As seções n° 2 e n° 3, referentes a atividades físicas e atividades do dia a 

dia, não sofreram alteração. No M1 as respostas já mostravam que a paciente não 

apresentava dificuldades nos aspectos investigados nessas seções. 

Na seção 4, que avalia a intensidade e a freqüência da dor, (quanta dor no 

corpo ou mal-estar você teve? Quantas vezes? houve uma pequena alteração 

negativa. No quesito intensidade passando de “muito pouca” para “pouca” dor. 

Pelas respostas verifica-se que a mãe percebeu essa alteração na intensidade da 

dor de sua filha. 

A seção Relacionando-se apresentou melhora em 7 dos seus 16 itens. 

Maior mudança ocorreu com a pergunta “mentiu ou enganou?” mudou de “muito 

frequentemente” para “nunca”.  “quis ficar sozinha?” foi de “muito frequentemente” 
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para “quase nunca”. As questões: “teve dificuldade em prestar atenção”, “se sentiu 

desajeitada?”, ”foi malvada ou mal humorada se não conseguiu o que queria?” e 

“achou difícil ficar perto dos outros?” no M1 teve como resposta “algumas vezes” e 

no M2 “nunca”, o que marcou uma melhora nas questões relativas aos 

relacionamentos. Na questão 5.2 ao comparar o seu comportamento com o de 

outras jovens da sua idade P1 referiu como “bom” passando para “excelente” no 

M2. 

Sobre o Bem-Estar suas respostas mostraram melhora em 12 dos 16 itens. 

A maior alteração ocorreu no item “sentiu vontade de chorar?”. No M1 a resposta foi 

“o tempo todo” e no M2, “nunca”. 

A autoestima também mostrou diferença positiva nas respostas. Das 14 

questões, 7 mostraram essa diferença. As questões: “como você se sentiu sobre: 

“as suas amizades”? “a maneira como você parece se sentir a maior parte do 

tempo”? e “sua capacidade para falar com os outros”? obtiveram as maiores 

variações; passaram de “nem bem nem mal” para “muito bem” 

As questões da seção 8 apresentaram variação negativa. Pôde-se verificar 

que, tanto as meninas quanto suas mães apresentaram dificuldade para responder 

as questões.  Como exemplo, observa-se no item i) Eu nunca me preocupo com a 

minha saúde. As respostas seriam: completamente certo, No geral certo, Não sei, 

No geral errado e Completamente errado. P1 respondeu: M1- “no geral errado” e no 

M2 “completamente certa”. Outro item que mostrou essa dificuldade foi: “Eu nunca 

estive muito, muito doente”, as respostas foram M1 “no geral certo” e M2 “no geral 

errado”.  A jovem ainda considerou a sua saúde muito melhor agora que há um 

ano. 

E a sua visão sobre a maneira de sua família se relacionar melhorou de 

mais ou menos para “muito boa”. Pode-se perceber que a jovem no M2 vê o 

relacionamento de sua família de forma mais positiva que sua mãe.  

 

 

 Sandplay 
 

Durante o processo da P1 as 22 categorias foram representadas 114 

vezes. Desse total, 35 foram entendidos como positivas e 23 como negativas. As 

demais se referiam aos relacionamentos afetivo com 8 manifestações; amoroso 
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com 7; familiar; 5 a transferência apareceu em 1 cenário; houve referência à 

identificação egóica em todos os 13. Além das categorias que mostram movimento 

(Movimento ascendente, 3; movimento descendente, 9; e jornada, com 6)  As que 

mais se destacaram foram positivamente foram: energização – 13; proteção 

espiritual – 11; integração - 6. 

As categorias positivas mais freqüentes foram: 

Energização que apareceu nos 13 cenários, a Proteção Espiritual que 

esteve presente em 11 cenas e a integração presente 1 vez na fase inicial e 5 na 

final. 

 
GRÁFICO 3 – CATEGORIAS POSITIVAS MAIS FREQUENTES NO 

PROCESSO DE P1 

 
 

Outra categoria que merece destaque apesar de não estar entre as mais 

frequentes e a Resiliência, pois para uma jovem portadora de doença crônica seu 

aparecimento só ajudaria. 

As categorias negativas mais freqüentes foram: Conflito em 7 cenas, 

isolamento em 6 e confinamento e divisão em 3 cada. 
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GRÁFICO 4 – CATEGORIAS NEGATIVAS MAIS FREQUENTES NO 
PROCESSO DE P1 

 

Percebe-se a diminuição da freqüência de categorias negativas no 

processo. 

Durante seu processo P1 usou 39 categorias positivas. 

 

CASO 
CAT.+ 
total 

CAT.‐ 
total 

CAT.+ 
inicial

pos 
%inicial 

CAT.‐ 
inicial 

neg% 
inicial 

CAT.+ 
interm 

pos 
%interm 

CAT.‐ 
interm 

neg% 
interm 

CAT.+ 
final 

pos 
%final 

CAT.‐ 
final 

neg% 
final 

P1  39  23  13  33,33%  12  52,17% 9  23,07%  10  43,47% 17  43,58%  1  4,34%

 

A paciente passou de 33,33% de categorias positivas na fase inicial para 

43,58% na fase final do processo. As categorias negativas representavam 52,17% 

na fase inicial e 4,34% na final. Como é mostrado no Gráfico abaixo. 
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GRÁFICO 5 – COMPARATIVO ENTRE FREQUENCIA DAS 
CATEGORIAS POSITIVAS E NEGATIVAS NAS 
FASES DO PROCESSO DE P1 

 

O gráfico aponta para o crescimento das categorias positivas e o declínio 

das negativas. 

Nos cenários de P1 podemos notar a presença da “Bailarina” Fazendo a 

amplificação do símbolo da bailarina percebemos que a bailarina ao dançar passa 

uma incrível sensação de leveza, escondendo na verdade o árduo e doloroso 

treino. Escondido atrás da delicadeza se encontra uma vontade ferrenha e uma 

determinação atroz. A autodisciplina imposta por longos anos de treino e dedicação 

para uma carreira tão curta. Chee (2008) mostra que a longevidade de carreira 

conta com a capacidade da bailarina em convencer sua audiência certamente é a 

jovem heroína da trama que esta encenando no palco. A bailarina é aquela que 

está ligada à eterna energia. Para Jung a dança está sempre conectada à criação.  

As bailarinas presentes nos cenários de P1 parecem apontar para a árdua tarefa 

que é amadurecer, mas que está velada por uma persona frágil e delicada. 

 Paciente P2 

A paciente P2 tem 14 anos, mora com a mãe, o irmão e uma prima. Os pais 

são separados, a relação com a mãe é boa. Não tem muito contato com o pai que 

mora fora; só em algumas visitas semestrais. P2 descobriu que tinha LES ao ter um 

acidente Vascular Cerebral. Em consequência desse AVC, P2 apresenta uma 
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hemiparesia. Parou de estudar e engordou depois do diagnóstico. P2 gosta de 

assistir à televisão e na sua rotina diária não tem muitas atividades; fica restrita a 

casa e a eventuais consultas médicas e a outros profissionais da área médica. 

Enquanto estava em acompanhamento psicológico P2, P2 quebrou os joelhos 

precisando ficar em cadeira de rodas. 

 Entrevista 

P2 se define como “uma menina... simpática... alegre... divertida... 

carinhosa também.” Quando menciona a sua vida antes do diagnóstico, P2 diz “ó... 

vou te contar um segredo...” e relata ter sido diferente do que é hoje, mais liberal. 

A sua rotina na primeira entrevista foi descrita como “Ah, eu vou prá 

escola... levanto... daí eu assisto, daí vou pra escola... dai eu volto... dai eu faço 

café... eu assisto à novela... jogo joguinho... (risos) e daí eu vou dormir.” Essa 

resposta chama a atenção, pois P2 já havia deixado de estudar. Na segunda 

entrevista ela revela: “Agora, agora assim, eu fico sentada na cadeira de roda, 

pintando, fazendo... assistindo”. Durante a pesquisa, P2 fraturou os dois joelhos e 

precisou usar cadeira de rodas. Esse fato contribuiu para uma limitação ainda maior 

da paciente. Como mora em uma casa de dois pavimentos, P2 precisou se mudar 

para a casa de outros familiares, ficava aproximadamente de sete a dez dias na 

casa de cada um.  

P2 narra que a médica foi “braba” “A Dra M. [...] foi bem... até que braba... 

mas sei lá... é melhor dizer prá mim que... o que tá acontecendo... do que não 

dizer.” A percepção de seus sentimentos parece confusa para a jovem ao ser 

perguntada como foi para ela receber esse diagnóstico colocou: “Ah! Prá mim foi 

normal... ela falou assim... Aurinha... Áurea... porque...Áurea.... você tem Lúpus... 

daí ela falou... qual são os sintomas... dai ela falou.... daí ela deu um papel para 

mim e falou leia.... é uma doença normal prá mim” sobre a doença sabe que “Tem 

que passar bastante protetor solar...a melhor coisa que tem prá você assim  é... 

natação... é deixa eu ver... (silêncio longo)... Daí o corticóide incha muito...” 

O fato de ter a doença é pelo seu entender uma determinação de Deus. “foi 

Deus que determinou.” Não consegue determinar uma causa para esse fato. Na 

segunda entrevista, acrescenta: “Eu não sei, eu acho que foi uma coisa de Deus. 

Eu não sei por que é que eu fiquei doente... eu acho que eu já nasci com o lúpus.”  
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P2 demonstrava no início do processo usar como mecanismo de defesa a 

negação, não percebe nada causado pela doença. Pode-se perceber uma alteração 

na sua visão, que parece ter ficado mais realista quando fala sobre a sua reação ao 

receber o diagnóstico: “Eu achava, eu... prá mim eu nem, nem... sabe... o 

diagnóstico foi... uma surpresa assim... eu... não... nem sabia que... eu tinha o lúpus 

assim... eu... sei lá, foi... normal assim... porque eu não sabia que o lúpus era tão 

grave. Aí eu achei que era uma doença normal...”. 

A possibilidade de poder falar sobre a doença também aparece na segunda 

entrevista quando relata sobre o que sabe sobre ela: “Eu sei que o lúpus é uma 

doença que não tem cura, o lúpus é uma doença, deixe eu ver... que incha, né? O 

lupus..... é.... dá... as melhores coisas prá fazer é natação, é correr.... tudo. Eu acho 

que só. Não consigo falar mais coisas”.  

As relações familiares são boas, mas ocorrem algumas brigas com seu 

irmão. “Com o meu irmão, eu brigo bastante... mas eu amo ele...” A jovem relata 

que em sua casa pôde perceber uma mudança na forma como as pessoas se 

relacionam com ela após o diagnóstico. Disse “A D. ficou mais carinhosa comigo... 

minha mãe... só”. E acrescentou: “Não, não mudou MUUUUUUiiiiiiiito  sabe, mas 

mudou assim...nossa ela dava as coisas ... prá mim como se fosse... 

sabe....Tome!... agora... que qualquer coisa? Quer?... quero”.  Na entrevista final 

coloca “Eu achei que antes a F., minha prima, falava assim... ela... ela... agora... 

que eu fiquei doente, ela falou, falou assim... P2 ainda bem que você ficou doente 

por que eles falavam tanta coisa de você... mal, né. Eu falava assim..então eu fiquei 

doente para eles me agradarem? ela disse: é.”  A doença surge então como um 

castigo pelo seu comportamento e também como fazer com que as pessoas da 

família se sintam culpadas. 

Afirma não perceber nada que seja resultado da doença, não se incomodar 

em ter a patologia; já no momento 2 diz: “Eu ficar mais inchada. Estar aqui nessa 

cadeira de roda... e só. Que o AVC eu acho que não foi da doença, né?. eu não 

sei.” 

Sobre o futuro o imagina – “Normal..assim...casar, ter filhos” , mas no M2 

responde: Eu não sei, Angela, nem sei... Eu nunca pensei, sabia? (Séria) Eu penso 

só no fu... não no presente.” 

P2 afirma que não alteraria nada em sua vida se isso fosse possível, no M2 

acrescenta: “Não, eu acho que não. Tudo como tá, não... eu só tiraria essa cadeira 
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de roda... e tiraria a mão, né? Risos... Não, é eu queria mexer a minha mão. - E 

tirava a cadeira, isso!”. 

O tratamento médico foi avaliado por ela como bom. “É bom... Ah não sei... 

a Dra M. eu... esse... é assim... eu não sei, né... a... a Dra E. ficou tratando muito 

tempo o meu... o meu... como é que é... o... no... porque antes eu tinha vômito e 

diarréia... daí a Dra. E. ficou tratando, tratando... dai começou de novo o vômito e a 

diarréia, e eu tive o AVC, daí se não tivesse entrado a Dra. Márcia, daí eu acho que 

eu taria curada.” 

O processo terapêutico na caixa de areia foi avaliado como: “Ah eu acho 

que foi muito bom. Ah, porque eu conversei com você, porque eu fiz as caixas”  

Mas no que é que isso te ajudou?- “Deixa eu ver... ah, me ajudou no meu 

bem estar.” 

 

 SLEDAI 

 
SLEDAI 

P2 

AGOSTO 16 

NOVEMBRO 4 

 

Do ponto de vista clínico P2 apresentou uma melhora significativa que pode 

ser observada pelos resultados do SLEDAI. Como visto anteriormente, um SLEDAI 

maior que 4 mostra atividade da doença. 

       ___         ______      _________________2°___________1°___________   VAS 

A melhora também é percebida pela médica pelo resultado do VAS. 

 VAS para os pais 

                   1                                                                                              VAS 1e2 iguais 

Instrumento preenchido pelos pais mostrando estabilidade no que se refere 

ao bem-estar. 
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TABELA 2 – ESA  REFERENTE À PACIENTE P2 DO GRUPO EXPERIMENTAL 

ESA 

DATA- 08/08/ 08                                                                P2                                                    DATA-20/11/2008 

I-DETERMINAÇÃO STRESS – SINTOMAS 
(S1+S2...+S44) ÷ 44= 

                                     

PONTO DE CORTE       > 3,11 1,84                                              1,97 

2-DETERMINAÇÃO STRESS - FASES 
(F1+F2...+F44)÷44= 

 

PONTO DE CORTE-      > 3,36         2,06                                            2,29 

SINTOMA PREDOMINANTE 

Psicológico  (Soma÷24) Ponto de Corte 
> 3,50 

1,29                                          1,87 

Cognitivo (Soma÷6) ponto de Corte  

> 2,83 

3,5                                             3,33 

Fisiológico (Soma ÷9) Ponto de Corte > 
2,89 

2,33                                          1,77 

Interpessoal (Soma ÷5) Ponto de Corte 
> 2,60 

1,6                    1,2 

 

FASE PREDOMINANTE 

Alerta (Soma ÷19)  Ponto de Corte > 3,84 1,36                                                   2,21 

Resistência (Soma ÷9) Ponto de Corte > 
3,11 

1,66                                                  1,88 

Quase-exaustão (Soma ÷11)Ponto de Corte 
> 3,09 

2,63                                                  1,90 

Exaustão (Soma ÷5) Ponto de Corte > 3,40 4,2                                                     4,2 

Analisando o ESA da paciente, percebe-se que os fatos que ocorreram em 

sua vida como as fraturas e as mudanças constantes podem ter contribuído para a 

alteração nos resultados. Percebe-se que a paciente não atingiu o valor de ponto 

de corte, tanto na avaliação dos sintomas quanto nas fases (intensidade) dessas 

manifestações. Um valor superior ao índice de ponto de corte seria quesito 

necessário para caracterizar a presença de stress. Nota-se pelas respostas que P2 

que não foi caracterizada a presença, mas aprofundando a escala, encontra-se um 
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resultado indicativo de stress na fase mais grave, na fase de Exaustão, como se 

mostra a seguir. 

GRÁFICO 6 – COMPARATIVO DOS SINTOMAS DE STRESS ESA NOS 
MOMENTOS 1 E 2 DA P2 

 

 

GRÁFICO 7 – COMPARATIVO DAS FASES DE STRESS ESA NOS 
MOMENTOS 1 E 2 DA P2 
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 CHQ-50 

As respostas da mãe no M2 do CHQ-50 mostram alterações em 

determinadas seções. 

Na seção 1, Saúde Geral, a mãe aponta para uma pequena melhora, passa 

de razoável para boa. Já na seção 2 sobre as atividades físicas a piora foi 

significativa. Passa em 4 das 6 respostas de “não nada limitado” para “sim, muito 

limitado”. A percepção da mãe sobre a dor da filha é de melhora na frequência. 

Pensando sobre o comportamento, a resposta materna é positiva. Ela considera 

que a filha comparada a outras meninas da sua idade tem um comportamento 

excelente. 

Houve uma ligeira piora no que se relaciona ao bem-estar da filha. A mãe 

aponta para o fato de a garota estar sentindo-se mais nervosa frequentemente. A 

autoestima também sofreu com as dificuldades encontradas, os fatores que a mãe 

aponta como os que sofreram as maiores alterações foram o grau de satisfação 

que P2 sentiu sobre a aparência de seu corpo, passando de “muito satisfeita” para 

“pouco satisfeita”, e o grau de satisfação que P2 sentiu em relação as suas 

amizades, indo de “muito satisfeita” para” pouco insatisfeita”.  

A mãe relata ainda ter aumentado a quantidade de preocupação em 

relação à saúde física, (de pouca preocupação para muita) e emocional (indo de 

nenhuma preocupação para bastante) de sua filha e mostra ainda suas atividades 

foram bastante limitadas pelo quadro geral que P2 apresentava.  

Pela análise da CHQ-50 percebe-se que no domínio Físico (PhS) o 

resultado foi de 41,3 para  9,1 no M2. Já o domínio Psicossocial (PsS) foi de 60,1 

para 52,3. O índice considerado normal para ambos os domínios é de 50±10.  
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GRÁFICO 8 – P2 COMPARATIVO DE DOMÍNIOS FÍSICO (PhS) E 
PSICOSSOCIAL (PsS) NOS MOMENTOS 1 E 2 DO 
CHQ-50 

 
  

 CHQ-87 

 

As respostas da paciente em relação ao seu quadro confirmam os achados 

de sua mãe. Apresenta as maiores alterações nas seções sobre atividades físicas. 

As questões relativas à dor apresentam uma queda na intensidade e na frequência.  

Sobre o comportamento, suas respostas apresentaram melhora nos pontos: 

“quis ficar sozinha”, teve dificuldade para falar (gaguejou), mas também apresentou 

piora nas questões relativas ao humor. Ex.: ficou zangado e mal humorado. Seu 

comportamento continua a ser visto como excelente. Nas questões sobre bem-

estar, ela alega ter se sentido mais triste, mais assustada, não gostando das coisas 

que faz e menos satisfeita consigo mesma. 

Na seção “Autoestima”, apresentou rebaixamento nos pontos: como se 

sentiu em relação a si mesma, suas amizades, as coisas que pode fazer, a maneira 

como a vida parece ser para si,  

Houve um pequeno declínio na forma como entende as relações familiares. 

Apesar das alterações negativas ao analisar o instrumento nota-se que P2 

consegue perceber potencialidades em si. Nota uma melhora em seu corpo, 

acredita na sua capacidade de ser amiga e fazer amigos e percebe o seu 

comportamento com muito bom. 
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 Sandplay 
 

Em seu processo P2 não fez uso das 22 categorias. A categoria Movimento 

ascendente e resiliência não forma encontradas. As 20 categorias foram utilizadas 

74 vezes. Desse total, 18 foram positivas e 27 negativas. As demais se referiam 

aos relacionamentos afetivo, com 6 manifestações, amoroso com 1; familiar com 7; 

a transferência apareceu em 1 cenário, há referência à identificação egóica em 7. 

Além das categorias que mostram movimento (movimento descendente, 5 e 

jornada, com 1) As que mais se destacaram foram positivamente foram: integração 

6 vezes, energização 4 vezes e centralização e nascimento com 3 manifestações 

cada. 

A categoria “Integração” aparece na fase inicial 2 vezes, na intermediária 

não é encontrada e na fase final 4 vezes. 

“Energização” na fase inicial é encontrada 2 vezes, na intermediária 

também não é encontrada, aparecendo 2 vezes na fase final. 

“Centralização” não está presente na fase 1, uma colocação na fase 

intermediária, e duas na final. O nascimento por sua vez aparece 1 vez em cada 

fase. 

As categorias positivas mais frequentes foram: 

- “Energização” que apareceu nos 13 cenários, a “Proteção Espiritual” que 

esteve presente em 11 cenas e a integração presente 1 vez na fase inicial e 5 na 

final. 
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GRÁFICO 9 – CATEGORIAS POSITIVAS MAIS FREQUENTES NO 
PROCESSO DE P2 

 

As categorias negativas mais frequentes no processo da paciente P2 foram: 

“Conflito”, em11 cenários, a “Doença”, 5  e a “Divisão” 4.  

A categoria conflito apareceu 3 vezes na fase inicial do processo, 4 na fase 

intermediária e 4 na fase final. “Doença” aparece 2 vezes na primeira fase, 3 vezes 

na segunda. A caixa 4 marca o primeiro atendimento com a paciente em cadeira de 

rodas, e na fase final é percebido em 4 cenários. A divisão faz parte de 1 cenário do 

início,nenhum na fase intermediária e de 3 na última etapa. As categorias 

“Isolamento” e defesa vão ser explicadas por apresentarem uma interessante 

manifestação 

Pelo gráfico abaixo, pode-se perceber que a categoria “Isolamento” só 

aparece no final do processo poder-se-ia pensar na necessidade que P2 afere de 

ficar em casa. Na sua casa, evitando assim as constantes mudanças e os 

problemas familiares. A categoria defesa que pode também ser entendida como 

positiva; ela só é encontrada na primeira fase desse processo, um fato curioso é 

que essa queda das barreiras não parece estar ajudando P2 que apresenta na 

última fase necessidade de estar só. 
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GRÁFICO 10 – CATEGORIAS NEGATIVAS MAIS FREQUENTES NO 
PROCESSO DE P2 

 

Durante o processo terapêutico P2 usou 18 categorias positivas. Na fase 

inicial elas 27,77% da utilização total. Na fase final P2 usou 11 vezes que 

representou percentualmente 61,11%. 

CASO 
CAT.+ 
total 

CAT.‐ 
total 

CAT.+ 
inicial

pos 
%inicial 

CAT.‐ 
inicial 

neg% 
inicial

CAT.+ 
interm

pos 
%interm

CAT.‐ 
interm

neg% 
interm 

CAT.+ 
final 

pos 
%final 

CAT.‐
final 

neg% 
final 

P2  18  27  5  27,77%  10  37,03% 2  11,11% 8  29,62%  11  61,11% 9  33,33%

 

GRÁFICO 11 – COMPARATIVO DA FREQUENCIA DAS CATEGORIAS 
POSITIVAS NAS FASES DO PROCESSO DE P2 
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GRÁFICO 12 – COMPARATIVO DA FREQUENCIA DAS CATEGORIAS 
NEGATIVAS TOTAIS NAS FASES DO PROCESSO DE 
P2 

 

Houve um equilíbrio na frequência das categorias negativas, passando 

apenas de 37,03% na “Fase Inicial” para 33,33% na “Fase Final”. 

GRÁFICO 13 – COMPARATIVO ENTRE FREQUENCIA DAS CATEGORIAS 
POSITIVAS E NEGATIVAS NAS FASES DO PROCESSO DE 
P2 

 

Pelo gráfico, registra-se a diferença entre as categorias positivas e 

negativas na fase inicial e intermediária, e o aumento das categorias positivas na 

última fase.  
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Esse aumento nas categorias positivas indica uma elevação na autoestima. 

Durante a entrevista devolutiva P2 contou que voltou a estudar e que já emagreceu 

7 quilos. 

Analisando o processo de P2 constata-se que a jovem se sente mais 

segura para enfrentar o mundo sem precisar fazer uso de mecanismos como a 

negação, que tanto usou no início dos encontros. P2 parece aceito o fato que cabe 

também a ela cuidar de si, assumindo a responsabilidade por seus atos. para então 

pegar as remos e remar com força e determinação em direção à espada como em 

seu cenário.  

 Paciente P3 

A paciente P3 tem 14 anos. Estava terminando o ensino médio, sempre 

com boas notas. Participa de projetos criados pela Prefeitura de Curitiba para 

jovens. P3 também faz parte de um Coral de crianças que faz apresentações 

durante o ano, mas principalmente no Natal. Mora com seus pais e seus dois 

irmãos em um ambiente de colaboração e amizade. Durante a semana participa de 

cultos religiosos junto com seus familiares em uma igreja perto de sua casa. 

Professa a fé evangélica. Tem uma grande paixão pelas artes. Gostaria muito de 

fazer teatro ou de cantar profissionalmente. Sua rotina é pesada, sempre com 

muitas atividades principalmente no final de ano, quando ocorre uma intensificação 

dos ensaios. 

P3 começou a pesquisa assim que teve o diagnóstico. A doença se 

manifestou e forma abrupta, a jovem precisou ser internada por apresentar 

convulsões.  

O seu processo foi marcado por interrupções devido o seu quadro clínico, 

como o inverno de 2008 foi muito úmido e P3 estava imunodeprimida dividiu-se que 

os dias de muita chuva seriam remarcados. Esse fato visou a saúde e o bem-estar 

da paciente. 

P3 demonstrava apreciar as elaborações que fazia cantando. Durante o 

processo a transferência foi estabelecida de forma positiva, chagando a paciente a 

comprar uma blusa escrita “Angel” nas costas por ter lembrado de mim. 
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 Entrevista 

P3 se descreve como “Eu sou... Eu sou uma menina alegre, sou uma 

menina que gosto de rir muito. Adoro meus amigos... é... ah! Sei lá!” Essa sua 

percepção de si mesma não sofre modificação nos M2 “Eu sou uma menina legal, 

que gosta de cantar de dançar, de brincar com os meus amigos, gosto de fazer 

bastante amizade, gosto de animal. Gosto de... é... eu já falei que gosto de dar 

risada?”. 

Quando comenta sobre sua vida antes do diagnóstico coloca: Continua 

sendo a mesma, só que... mudou pra ruim... mudou mesmo por causa do meu rosto 

que mudou. Tá inchado... tá feio ( Chora e esconde o rosto) As vezes eu fico me 

olhando assim... eu... (chora) A jovem no M2 acrescenta: “Normal, eu ia pro colégio, 

brincava, normal. É igual. A única coisa que mudou é que eu tenho que tomar 

remédio todo o dia.”. 

Relata que ficou assustada quando recebeu o diagnóstico: “Ah eu me 

assustei assim né... porque..... minha sorte não foi ruim assim.... não foi tão ruim, 

mas também eu nunca tinha ouvido esse negócio aí... aí... daí de repente eu tava 

assim... tão... alegre... daí apareceu esse negócio aí... não foi... bom pra mim.” No 

M2 ela já apresenta uma postura defensiva respondendo: “Não senti nada. Fiquei 

um pouco triste. Porque eu fiquei sabendo que eu ia ficar inchada. O meu rosto.” 

Sobre a doença, ela diz: ”Ah! (risos) Eu não sei praticamente... eu sei que 

os remédios que eu tomo... faz isso... Incha o rosto. Dá bastante sintoma, assim... 

Ah! Dá... dá umas... dá umas bolinhas no rosto, assim... é... às vezes mancha. Se 

ficar no sol... fica manchado o rosto, é... dá dor assim... dor... dor assim articular...;”. 

Já no segundo momento notasse um amor conhecimento sobre a patologia “Que é 

uma doença que envolve todos os órgãos. E também não tem cura.”. 

Quando perguntada sobre o que acha que vai acontecer a menina fica 

quieta por um longo tempo só colocando: Silêncio Longo... “acontecer? Como 

assim?... Não sei falar...”. Essa questão é respondida com “nada” depois de um 

longo silêncio. 

Ao ser perguntada sobre o porquê de ter ficado doente responde depois de 

outro longo silêncio “....Ah, descuido não foi porque... essa doença... eles falaram 

que não sabem... da onde veio... porque ...não sei... (riso)... também não sei.” No 

momento final a resposta ainda continua a mesma “Não sei.” Sendo esta a resposta 
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dada para a causa da doença nos dois momentos. (...) Também não sei... .eles 

falaram que não sabem de onde vem, né? Os médicos.  No M2 - Não sei também. 

Não tem explicação. Não, ninguém nunca me falou nada. 

 Falar sobre a relação com sua família deixou a paciente animada: “É 

ótima.” - Ah! Meus irmãos sempre me deram carinho, Minha mãe também, meu pai. 

O mais velho... A gente nunca brigou. Nunca teve briga como... sempre fomos 

unidos nós três  É eu, mais dois piás, A gente se ama. Com a mãe e o pai É ótimo... 

tem muito carinho. 

Um dos pontos mais delicados da entrevista foi quando a jovem falou sobre 

se percebia diferença na forma como as pessoas se relacionavam com ela: Longo 

silêncio... “Ah, algumas pessoas me olham diferente, sabe?... perguntam se é eu.... 

As pessoas... assim ficam zoando comigo.... por causa do meu rosto... Ah... Eu não 

ligo... não... eu tenho vontade de chorar...” (muito baixo) Choro silencioso. Na 

entrevista final, responde que percebeu muita mudança: “Eles me olham de um jeito 

diferente. Parece que eu sou um bicho. risos. No começo foi assim só. - Ah dava 

um medo. Eu tinha vergonha de sair para a rua. Eu saia com a toalha no rosto. com 

a blusa no rosto.- Agora não, mas eles continuam falando, mas eu não ligo agora 

mais.” 

Já o apoio da família parece ter sido importante nessa fase difícil “Na minha 

casa eles, sempre me apóia. Na minha casa eles continuaram me tratando como 

sempre foi. Agora, as pessoas de fora não.”. 

Como resultado da doença aponta: Tem o inchaço Ah mudou... é 

esquisito... É.xxxxxx... .é câimbra.... uma dor nas pernas assim que eu tinha.... 

esses tempos... parece que ela pinça... assim, não sei.. parece que é no osso... 

durante a dor... uma sensação....Horrível... Não tem nada pra fazer... Nada. É 

agoniante isso ai, ui!  Na entrevista final: “Ah, não sei as pessoas iam me olhar de 

um jeito normal, de um jeito como olhavam antes. Agora eles olham e parece que 

não sei... parece que sei lá....”. 

O que mais a incomoda em ter esse diagnóstico é respondido com: “Ah! 

Tudo. Ah, sei lá! Eu não queria precisar tomar remédios - Deixa eu ver...” 1 no 

hospital: “tomei 4 depois foi prá três agora é  um ... meticorten... captopril... eh.... 

esqueci o nome.... um prá fazer xixi... como é que é?... eu tomo sozinha... mas ela 

confia em mim... por que tem que ter responsabilidade, né? Com os medicamentos 

assim né? Daí...eu almoço..e tomo direitinho . As vezes ela pergunta se eu tomo. - 
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Ah, risos. Eu penso assim, né.  Se eu não tomar os remédios vai que piora. Daí é 

melhor tomar pra melhorar do que piorar. No entrevista seguinte a menina coloca a 

alteração facial como o que mais a incomoda: “O meu rosto (muito baixo) - Mudar, o 

meu rosto mudar.”. 

P3 não consegue pensar no futuro M1 não Ah eu nem sei como que. Não 

sei... Não. Não. Na segunda entrevista responde: “Normal. Fazendo tudo que eu 

faço. Tudo que eu faço agora, eu faço no futuro, ué? Normal. Acho que não vai 

mudar nada”. 

Se fosse possível mudar alguma coisa em sua vida P3 afirmou que: “A 

doença... Que não existisse mais quanto ela está atrapalhando a tua vida? De um a 

dez. Nove. M2 - “Mudaria... Eu tiraria a doença. Tiraria a doença, ué?  Porque é 

ruim”. 

A avaliação sobre o tratamento médico que está recebendo foi positiva: 

“Bem. Eu acho que tá bem.”. 

O processo terapêutico também foi avaliado de forma positiva: “ Foi bom 

também... Em tudo.... Por exemplo: se eu tô triste eu venho aqui e se distraio. 

Ajudou muito. Mas eu não fiquei muito tão triste assim.” 

 

 SLEDAI 

 
SLEDAI 

P3 

AGOSTO 24 

NOVEMBRO 4 

 

Pelo resultado do SLEDAI de P3 nota-se um grave início da doença é um 

declínio significativo indicando remissão depois de três meses. 

 VAS 

____2°___________________________________1°_____  VAS 

A melhora também é destacada nesse instrumento. 



 
121

 VAS para os pais 

____2°___________________________________1°_____  VAS 

Instrumento, preenchido pelos pais, mostrando melhora no que se refere ao 

bem-estar. 

TABELA 3 – ESA  REFERENTE À PACIENTE P3 DO GRUPO EXPERIMENTAL 

                                                 ESA                                     P3                                      

03/07/2008                                                           10/11/2008

I-DETERMINAÇÃO STRESS – SINTOMAS 
(S1+S2...+S44) ÷ 44= 

 

PONTO DE CORTE                                              
> 3,11 

2,56                             1,75             

2-DETERMINAÇÃO STRESS -  FASES 
(F1+F2...+F44)÷44= 

 

PONTO DE CORTE-                                              
> 3,36 

 3,34                            2,27 

                                                                    SINTOMA PREDOMINANTE 
Psicológico  (Soma÷24) Ponto de Corte          
 > 3,50 
 

2,91                             1,91                   

Cognitivo (Soma÷6) ponto de Corte                 
> 2,83 
 

2,66                             1,66                  

Fisiológico (Soma ÷9) Ponto de Corte            
  > 2,89 
 

2,22                            1,77               

Interpessoal (Soma ÷5) Ponto de Corte         
 > 2,60 
 

1,4                              1                  

                                                                        
FASE PREDOMINANTE 

 
Alerta (Soma ÷19)  Ponto de Corte                  
 > 3,84 
 

 
3,63                     2,68             -0,95 

Resistência (Soma ÷9) Ponto de Corte           
  > 3,11 
 

2,77                      1,77           -1 

Quase-exaustão(Soma ÷11) Ponto de Corte  
> 3,09 
 

3                           1,63           -1,37 

Exaustão (Soma ÷5) Ponto de Corte                
 > 3,40 

4                            2,4            -1,6 
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P3 apresenta alteração positiva em todos os domínios do ESA. Pelo ESA 

(Escala de Stress para Adolescentes), nota-se uma diminuição nos resultados. 

Aprofundando as respostas sobre os sintomas do stress, certifica-se que a maior 

diferença aconteceu no domínio que a autora Lipp denomina psicológico. No 

primeiro momento o resultado foi 2,91 e no final, 1,91. O ponto de corte para a 

existência de stress nessa área é 3,5.  

Na avaliação geral, a paciente ficou bem abaixo do ponto de corte. M1 2,56 

e no M2 1,75. A escala mostra a presença de sintomas de stress quando o valor 

encontrado é maior que 3,11.  

No que se refere às fases do stress, a paciente também não atingiu uma 

pontuação maior que 3,36 para considerar sua presença. Obteve uma pontuação 

bastante próxima no M1 3,34 e no M2 ficou em 2,27. 

 

GRÁFICO 14 – COMPARATIVO DOS SINTOMAS DE STRESS ESA 
NOS MOMENTOS 1 E 2 DE P3 

 

 

Como ocorreu com a paciente P2 , P3 também não chegou a  atingir os 

níveis para stress com enfoque na intensidade, mas aprofundando a pesquisa, 

verifica-se que a paciente encontrava-se, segundo a escala na fase “Exaustão”. 

Mais uma vez vale destacar que o estudo dessa escala não é o objetivo 

desta pesquisa; deixa-se assim a sugestão para aprofundamento do tema. 
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GRÁFICO 15 – COMPARATIVO DOS SINTOMAS DE STRESS ESA 
NOS MOMENTOS 1 E 2 DE P3 

 

 CHQ- 50 

As respostas desse instrumento serão aproveitadas nessa pesquisa para 

avaliar se a mãe percebeu melhora na saúde geral de sua filha. As seções que 

apresentarem alteração nas respostas serão comentadas. 

Na seção “Saúde Geral” nota-se que a mãe percebe a saúde geral de sua 

filha im pouco melhor no segundo momento: a resposta passou de “razoável” para 

“boa”.  

As respostas nas seções sobre as atividades diárias e físicas não sofreram 

alteração, ficando nos dois momentos com a avaliação máxima que corresponderia 

ao jovem não estar nada limitado nessas atividades. 

A mãe aponta uma mudança positiva no que se refere à dor, tanto no ponto 

de vista intensidade quanto na frequência. A intensidade da dor passou de 

moderada para nenhuma. 

O comportamento de P3 é entendido por sua mãe como muito bom, e 

comparando-o com o de outras jovens da sua idade a mãe o julgou excedente nos 

dois momentos. 

A melhora no bem-estar nos pontos: nervosismo e aborrecimento foi 

percebida pela mãe, que mostrou a filha os sentiu pouco tempo e no segunda 

avaliação passou para nunca.  
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No quesito auto-estima- amor próprio o ponto vale destaque é a pequena 

alteração que a mãe observou sobre os sentimentos da jovem em relação à 

aparencia de seu corpo, mudou de “muito insatisfeita” para “um pouco insatisfeita”. 

Suger-se então um início de aceitação. 

Na seção 8 sobre a saúde global, verifica-se que pode ter havido um 

engano, pois as mães durante a execução do instrumento, apresentaram dúvidas 

quanto à interpretação das respostas dessa seção que consideraram confusas. 

Comparando a saúde de P3 em relação há um ano, a mãe a viu no M1 como “muito 

pior”, passando no M2 para “um pouco pior agora que há um ano”. 

Outro fator que vale apresentar é a alteração na preocupação da mãe. No 

M1 ela dizia sentir “muita” preocupação em relação à saude física, ao 

comportamento, ao bem-estar emocional e a capacidade de aprendizagem 

passando para “nenhuma”. As alterações na rotina familiar também diminuíram a 

frequência. E o relacionamento familiar continua sendo visto como excelente.  

GRÁFICO 16 – P3 COMPARATIVO DOS DOMÍNIOS FÍSICO (PhS) E 
PSICOSSOCIAL (PsS) NOS MOMENTOS 1 E 2 DO 
CHQ-50 

 

O CHQ-50 possui também um índice resumido para estudo. Este índice 

apresenta o resultado do instrumento em dois domínios “Fisico” e “Psicossocial”. 

Considera-se dentro de um padrão normal de respostas um total de 50 ± 

10. Os resultados obtidos por P3 se encontram na faixa de normailidade. Já no 

“Domínio Físico” P3 obteve 43,8 no M1 e 52,7 no M2. E no “Domínio Psicossocial” 
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os escores foram 49,7 e 62,6. Considerando o quadro clínico de P3 no período em 

que sua mãe respondeu à escala, pode–se levantar a hipótese da a mãe ter uma 

imagem saudável da filha. Esse fato pode ser de extrema importância para a 

manutenção da auto-estima da jovem.  

 

 CHQ-87 

As respostas de P3 quase não sofreram alteração. O instrumento mostra 

que a menina já no primeiro momento da pesquisa se via de forma positiva.  

A saúde de P3 é vista como “muito boa” nos dois momentos. A dor, 

segundo a menina, diminuiu de frequência. 

Na seção “Relacionando-se”, P3 mostra melhora nos itens – agiu de 

maneira muito infantil para a idade, teve dificuldade em prestar atenção, quis ficar 

sozinha, mentiu ou enganou, se sentiu desajeitada, passando de “algumas vezes” 

para “nunca”. Seu comportamento, comparado com meninas de sua idade, era visto 

por ela como “muito bom”, passando para “excelente”. 

Seu bem-estar também sofreu alteração na maneira como a jovem percebe 

as questões: Quanto tempo se sentiu triste? Ficou com medo ou assustada? 

Sentiu-se nervosa? Sentiu-se incomodada ou chateada? Teve dores de cabeça? 

Todas as respostas passaram de “a maior parte do tempo” para ”o tempo todo”. As 

questões: “sentiu vontade de chorar?” foi de “algum tempo” para “a maior parte do 

tempo” e “teve problemas para dormir?” de “algum tempo” para “nem um momento”.  

Alguns pontos relativos à autoestima sofreram modificações leves, como: 

“Como você se sentiu em relação a você mesmo?”, “seus trabalhos escolares?” 

indo de “um pouco bem” para “muito bem”. “A maneira como a vida parece ser para 

você?” No M1 foi “nem bem, nem mal” para “um pouco bem”. A forma como P3 

relata sentir em relação ao seu corpo é a mesma que sua mãe falou que P3 sentia. 

          No item 8 sobre “Saúde” também apresentou melhora bem como as 

questões relativas à família. Das 87 questões, 37 sofreram alterações positivas, 

nenhuma negativa e 50 permaneceram sem mudança. 64 apresentaram no M2 as 

resposta com pontuação mais elevada. 
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 Sandplay 

 
O processo de P3 durou de 123 dias. Teve seu início no dia 10/07/08 até o 

dia 10/11/2008. Esse período foi dividido em 3 fases de com 41 dias. A “Fase 

Inicial” foi do dia 10/07 até 20/08, a “Fase Intermediária” de 21/08 até 30/09 e a 

Fase Final de 01/10 a 10/11. 

P3 fez uso de 18 categorias, não usando a categoria confinamento, divisão, 

movimento ascendente e solidão. Para a elaboração dos cenários foram usadas no 

Total 36 categorias positivas e 19 negativas.  

Entre as categorias positivas as que mais frequentemente foram utilizadas 

são: Integração em 10 cenários, Energização em 9 cenas e diversão em 6. 

Integração – 4 cenários na Fase Inicial, 2 na Intermediária e 4 na Final. 

Energização- 5 cenas na fase Inicial, 0 na Intermediária e 4 na Final. 

Diversão - 2 caixas de areia na Fase Inicial, 1 na Intermediária e 3 na Final. 

 
GRÁFICO 17 – CATEGORIAS POSITIVAS MAIS FREQUENTES NO PROCESSO DE 

P3 

 

As categorias negativas mais frequentes foram: 

Defesa – que foi encontrada em 9 cenas, Conflito - em  6  e Doença com  3 

manifestações. 
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Na Fase Inicial a categoria Defesa esteve presente em 5 elaborações, 1 na 

fase Intermediária e 3 na final. A categoria conflito esteve em 3 cenários na Fase 

Inicial, não aparecendo na Fase Intermediária e na Fase Final foi encontrada 3 

vezes. A categoria “Doença” apareceu 1 vez em cada fase do processo.  O gráfico 

abaixo apresentara a frequência dessas categorias: 

GRÁFICO 18 – CATEGORIAS NEGATIVAS MAIS FREQUENTES NO 
PROCESSO DE P3 NAS 3 FASES 

 

 

Tabela da Frequência das Categorias Positivas, Negativas e Totais, no processo de P3 

CASO 
CAT.+ 
total 

CAT.‐ 
total 

CAT.+ 
inicial 

pos 
%inicial 

CAT.‐ 
inicial

neg% 
inicial 

CAT.+ 
interm

pos 
%interm

CAT.‐ 
interm

neg% 
interm 

CAT.+ 
final 

pos 
%final 

CAT.‐
final 

neg% 
final 

P3  36  19  14  38,88%  9  47,36% 6  16,66%  3  15,78%  17  47,22% 7  36,84%

 

 A tabela acima mostra percentualmente a frequência das categorias no 

processo da paciente. Ela fez uso de 18 categorias, sendo 7 positivas e 4 

negativas. As categorias positivas apareceram 36 vezes no total e as negativas 19. 

Na fase inicial, as positivas apareceram 14 vezes, representando 38,88% dos 36 do 

total Na fase intermediária 6 vezes ou 16,66%, já  na fase final estiveram presentes 

em número de 17 representando 47,22%. 
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 As categorias negativas por sua vez foram representadas 19 vezes no 

processo inteiro. Sendo 9 (47,36%) na fase inicial, 3 ou 15,78% na intermediária e 7 

(36,84%) na última fase. O gráfico abaixo mostra a evolução na freqüência de 

ambas as categorias. 

GRÁFICO 19 – COMPARATIVO DAS CATEGORIAS POSITIVAS E 
NEGATIVAS DO PROCESSO DE P3 

 

Pode-se perceber um aumento no número das positivas e uma diminuição 

nas negativas. 

A paciente segundo a análise feita em todos os instrumentos corrobora o 

resultado do Sandplay.  

P3 possui uma ferramenta que muito a auxilia, a sua voz. Foi por meio dela 

que P3 fez suas grandes amizades. Sua voz assim como a de Orfeu abriu portas. 

Encanta quem a ouve.  Quem canta está em conexão com a energia cósmica. As 

orações são cantadas e atingem mais rápidos aos céus. A voz de P3 fez parte do 

processo, auxiliou no reencontro com a harmonia interna. P3 coloca em seus 

cenários cristais. São eles que entram em ressonância com as ondas musicais. A 

música de P3 adormeceu o Cérbero interno ajudando-a a encontrar a saída sem 

olhar para trás.  
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 Paciente P4 

P4 tem 15 anos, mora com os avós a quem chama de mãe e pai. Sua mãe 

faleceu logo após seu nascimento. P4 cresceu sem muito contato com seu pai, 

voltou a encontrá-lo aos 12 anos na mesma época em que a doença começa a se 

manifestar. P4 relaciona o aparecimento do LES com o reencontro com seu pai. No 

que se refere aos estudos, P4 sempre foi boa aluna. No ano passado (2008) um 

cursinho pré-vestibular ofereceu uma bolsa total de estudo para os melhores alunos 

de cada turma. P4 foi a vencedora da sua turma. Seu nível de exigência em relação 

a si mesma é alto. P4 não tem muitos amigos. O processo de P4 foi mais longo, 

pois ela só teria consulta médica em novembro; decidiu-se então que continuaria as 

sessões com a caixa de areia até a data das consultas. Foram, por esse motivo, 

elaborados 17 cenários. P4 continua em acompanhamento semanal com essa 

terapeuta.  

 Entrevista 

P4 se define durante a entrevista como: “Eu sou uma garota de 15 anos, 

que às vezes não aparenta ter 15 anos, às vezes aparenta ter mais.” “As vezes, 

quando eu to brincando eu pareço ter uma idade menor, mas na maioria das vezes 

eu aparento até ser um pouco maior, assim, que a minha idade.” “Ah, eu gosto de 

fazer as coisas, fazer acontecer do meu jeito. Acho que é isso!”  No segundo 

momento, M2 acrescenta: “Hoje sou uma garota que gosta de estudar, adoro na 

verdade, não que eu gosto, eu acho necessário, pra mim. Que obedece, bom, que 

tenta obedecer os pais, que... É difícil! Que tem lúpus, que trata do lúpus, mas não 

ta avançado, mas não tá na fase básica, ta mais avançadinho, mas não é muito 

forte. Eu também sou um pouco, não, muito tímida. Não gosto muito de sair, gosto 

de ficar em casa, mas se for pra sair eu prefiro sair com alguns amigos. Só isso! 

Sobre sua vida antes do diagnóstico relata que: “Era praticamente a mesma 

coisa, mas agora tenho mais cuidados, tenho que ir no médico com mais 

freqüência, fazer exames. Mas antes era quase a mesma coisa, porque o lúpus ele 

ainda não, eu espero que não, atingia a fase mais crítica né! Mas pra mim assim 

não mudou nada, com exceção que eu não posso ficar muito no sol, tem que 

passar o protetor, tem que cuidar, mas com isso mudou pouca coisa pra mim.”  

Tempo de diagnóstico Acho que uns três anos!  
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Sobre o diagnóstico. Quando responde sobre como foi que recebeu o 

diagnóstico P4 responde evitando entrar em contato com os seus sentimentos.  “No 

começo eu não sabia o que era, então eu pensei: Ah, a gente vai cuidando e daí 

cura, né! Daí eu comecei a pesquisar, perguntar pra minha tia, e eu fui descobrindo 

que não tem cura, que é só acompanhamento, que é cuidado e assim, claro que a 

gente fica meio chocado no primeiro momento, mas depois a gente vê que não é 

um bicho de sete cabeças, que tudo quando a gente controla certinho fica 

praticamente normal.” (grifo meu)  

A resposta no segundo momento parece que se aproxima um pouco mais 

do sentimento, mas o afasta... Eu não sabia o que era o lúpus, na verdade. Eu não 

sabia. Ai minha tia me explicou e eu perguntei também daí eu fui ver, ai vi que não 

é uma coisa assim. Na hora pensei assim “Ah, não é nada”. Quando eu aprendi 

mais sobre a doença eu vi que na fase que eu tava não era nada; não q seja ma 

coisa grave agora, mas não foi uma coisa de “Nossa! Tenho lúpus. Que medo. Vou 

morrer!”. Não pensei isso, só que não deixava de ser uma doença, né! 

P4 ao responder sobre o seu dia a dia fala sobre ir para a escola, estudar 

ter aulas e coloca no M2: “o lúpus não me limita á nada, a não ser porque antes eu 

jogava mais futebol, eu não ficava no sol, só agora que eu não posso tomar sol. Eu 

vou para escola, daí eu vou pros meus cursos, que eu faço inglês, tal, curso de 

computação, técnico profissional e é isso! Não tem muita cosia de diferente. Não 

costumo sair muito.”. 

Diferentemente das outras meninas da pesquisa P4 mostra um bom 

conhecimento sobre a patologia: eu sei que é uma doença auto-imune, que ela se 

defende dela mesma por isso que ela acaba às vezes atingindo algum órgão, ela 

prejudica, que ela não é contagiosa, não é hereditária e que ela não tem cura.” No 

M2 conta: “O que eu sei? Sobre meu lúpus eu sei que ele é... Que ele ta já no 

sistema, dentro dos órgãos, que é uma doença que se auto defende. O rim briga 

com ele mesmo, tudo briga com ele mesmo: Aham! E que um dos agravantes dele 

é o sol! Que ela não é uma doença hereditária, nem contagiosa. É isso.surge em 

um primeiro momento na pele, aí depois ela pode ir internamente. Daí ela fica, ela é 

uma doença sistêmica, ela fica em remissão, mas é sistêmica.”. 

Quando comenta sobre o que acha que vai acontecer P4 utiliza a palavra 

cuidando repetidamente... “Ah, eu acho que se continuar assim, eu me cuidando, 

tudo certinho, eu acho sim que eu posso ter uma vida normal, só cuidando do sol e 
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coisas assim. Aí sem cuidado...” Na segunda entrevista a resposta e semelhante: 

“eu acho que se eu me cuidar, se eu tomar o remédio eu acho que não vai mudar 

muita coisa na minha vida. Pode ser que o lúpus venha a avançar um pouquinho, 

mas eu acho que se tratar dele não vai acontecer nada de grave.” 

P4 ao falar sobre porque acha que ficou doente aponta para a questão com 

o pai: “Eu acho que isso é uma coisa assim que já nasci com isso, Poderia ou não 

se desenvolver, poderia viver até o dia que desse e poderia não existir a doença, só 

que por algum motivo, que eu não sei qual, ele se desenvolveu.” “A causa?... 

Talvez seja porque assim, porque eu não usava protetor solar. E antes eu só 

preocupava “ir pra praia, vou usar o protetor solar”. “Talvez seja por isso que a 

doença tenha se desenvolvido, primeiramente na pele!  Foi assim: eu tava na casa 

do meu pai, eu fui lá passar o fim de semana e ai eu cheguei em casa tinha uma 

manchas vermelhas no meu rosto, só de um lado”. (...) “Ai passou uns dois meses, 

voltou dos dois lados do rosto. Ai voltou com mais intensidade, e ai tinha febre no 

lugar, ficava bem vermelho, bem as marcas características, a asa de borboleta.” (...) 

“Daí eu tratei uns, mais ou menos, dois anos lá, ai começou a surgir alteração na 

urina, né! Eu comecei perder proteína.”  

Na segunda entrevista P4 aprofunda a relação pai-doença, consegue falar 

sobre a sua decepção: “Eu já nasci com essa doença e tal, mas eu não tinha 

desenvolvido ela ainda,... Talvez porque o lúpus seja uma doença que afeta o 

emocional e tal, é que foi bem essa época, eu comecei a ter contato com meu pai 

de novo... Que causou?... Só começou á aparecer á partir do que eu conheci meu 

pai. Conheci não, que eu reencontrei ele. Mas acho que não. Não foi isso em si, 

mas acho que contribuiu.Eu acho que contribuiu.No ponto de envolver 

principalmente as manchas. Porque eu desenvolvi primeiro as manchas no rosto. 

Acho que foi. Eu sei lá. Eu pensava que eu ia ser... Todos os fins-de-semana ia ta 

com ele e que ia ser diferente porque eu ia passar mesmo de verdade a ter dois 

pais. E que na verdade eu só tenho... Não! Verdadeiramente eu tenho dois pais, 

mas que eu penso, não, que eu sinto que é meu pai é só meu avô. Mas quando eu 

conheci ele eu achei que eu passaria a sentir mesmo, de verdade que eu ia ter dois 

pais. 

O tema pai v retorna ao comentar sobre sua relação com a família: “Ela é 

boa. Eu tenho apoio, porque quando eles descobriram todo pensou “nossa como é 

que pode?”, uma garota de 12 anos ter uma doença e ai a gente começou a saber 
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as possibilidades. Daí no começo foi meio assim, pra eles foi mais chocante, 

porque eu era a menor, né! Eu já sou a pequenininha de casa, daí surgiu a doença 

e eles ficaram assim, tristes, né! Mas assim a gente nunca brigou, a gente sempre 

teve uma relação boa.Com meu pai ___? Eu não tenho ressentimentos dele. Ele 

fala comigo, tal. Mas eu também não vou falar que amo meu pai, mas também não 

vou falar que eu odeio ele, porque ele é como se fosse um parente, como um tio 

distante.”  

Na última entrevista acresce: “Ah eu tenho uma relação boa com meus 

avós, né! Ai tem os tios... Não brigo muito, sempre tem discussões, nunca é cem 

por cento, mas eu acho que eu não tenho nem o que reclamar deles, e acho que 

nem ele tem o que reclamar de mim.” 

Fala que as pessoas ficam meio “chocadas” quando ficam sabendo (...) 

“Daí com outras pessoas que não me conhecessem é normal, mas depois assim 

elas ás vezes perguntam se tem alguma coisa de errado e falo né!”... “Ás vezes, 

que nem na praia: “Por que você não pode ficar no sol? Por que você entra na 

piscina de boné?”. Daí eu conto, eles ficam “Nossa que estranho!“. Eles ficam meio 

assim, sabe? Mas não mudam assim, “Eu não vou ficar perto dela porque ela tem 

uma doença”, não é assim! Elas ficam assim por causa do primeiro impacto “   Na 

entrevista seguinte P4 mostra como as pessoas ficam quando ela conta sobre a 

doença. Fala com prazer sobre a reação das pessoas:. Quando elas sabem, elas 

ficam meio apavoradas. Não sei! Porque eu conto o que pode causar, se eu não 

cuidar ou se eu ficar desleixada mesmo. Daí elas ficam “Nossa! Você pode 

morrer!”. Ah, não deixa de ser uma possibilidade, mas eu acho que não. E as 

pessoas ficam mais zelosas. 

Na pergunta seguinte P4 volta a mostrar como acaba tendo ganhos 

secundários quando a questão é a morte: “eu já era, tipo, paparicada por causa da 

minha mãe ai depois um pouco mais, não muito”. 

Sobre a sua vida no futuro: Com o lúpus eu acho que, teoricamente, uma 

vida boa. Ah, porque assim eu pretendo estudar numa faculdade. Engenharia 

ambiental. Eu penso na minha vida assim: eu numa casinha legal pra mim, um 

carrinho legal, trabalhando, né! M2 Se eu tiver que... Ah! Eu imagino uma vida 

normal. Eu não me imagino doente, eu me imagino normal. Com meus planos. 

Pretendo concretizar meus planos.: Fazer faculdade, eu quero viajar. Eu tava 
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pensando em viajar antes de fazer vestibular ou faculdade. Que depois que fizer 

faculdade ou vestibular fica mais difícil, mas acho que minha mãe não deixa. 

A jovem comenta que não alteraria nada em sua vida nas duas entrevistas 

“Ah, não sei! Acho que não alteraria nada Não, não alteraria. Porque, que nem o 

lúpus, ele veio por um motivo. Qual seria esse motivo Não sei, talvez, não vou falar 

em destino, mas eu vou falar eu nasci. Fui escolhida? Não! Você é escolhida para 

isso. E talvez essa escolha tenha sido para mim. Não sei! Talvez para eu aprender 

alguma coisa. Talvez não seja nem para mim aprender alguma coisa. No segundo 

momento coloca: Acho que não alteraria nada, apesar do lúpus. Porque no meu 

caso, como o lúpus não é aquele estágio mais avançado eu acho que não. Eu só 

voltaria atrás pra não ter que tomar os remédios, porque antes eu não precisava 

tomar os remédios, né! Agora eu preciso, mas acho que... Eu acho que queria viver 

com meus pais. Qual pais? Com minha mãe mesmo e meu pai. Só isso! Não 

precisava mudar mais nada.” 

Sobre o tratamento médico P4 parece pôr nos outros um pensamento seu:  

“Eu avalio ele, eu acho, que meu tratamento é bom. Apesar do pessoal falar assim, 

foi meu pai que falou isso, que se fosse bom não ia evoluir. Mas eu acho que não é 

por causa do tratamento é culpa, não minha, mas da doença, do laudo. Acho que 

meu tratamento é bom, não tem...” 

O processo terapêutico na caixa de areia foi avaliado por P4 como: Eu 

achei que foi importante para mim porque acabei, sei lá, ás vezes, tinha coisa que 

eu precisava que eu não percebia que eu tava fazendo. Eu fazia, mas para mim era 

normal. E agora eu percebo melhor as coisas eu acabo pensando mais nas coisas 

que eu faço que eu vou fazer ou que tipo aconteceu depois de eu ter feito uma 

coisa e tal e acho que foi e me ajudou e eu gostei, gosto. 

 SLEDAI 

SLEDAI 

P4 

AGOSTO 2 

NOVEMBRO 2 

O SLEDAI  não apresenta alteração. O istrumento aponta para a 

estabilidade da doença que se encontra em remissão nos dois momentos. 
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 VAS 

_____1°_________________________________________    VAS 1° e 2° iguais 

 VAS para os pais 

_____2°_____1_________________    ___________________    VAS 

Instrumento preenchido pelos pais apontando para melhora no que se 

refere ao bem estar 

TABELA 4 – ESA  REFERENTE À PACIENTE P4 DO GRUPO EXPERIMENTAL 

                                                                        FASE PREDOMINANTE 

Alerta (Soma ÷19)  Ponto de Corte                  > 3,84 3,94                                              2,8 

Resistência (Soma ÷9) Ponto de Corte            > 3,11 4,22                                              3 

Quase-exaustão(Soma ÷11) Ponto de Corte > 3,09 3                                                   2,18 

Exaustão (Soma ÷5) Ponto de Corte                > 3,40 2,6                                                1 
 

Fazendo a análise do ESA, percebe-se os índices exigidos para a 

determinação do stress  no âmbito dos sintomas não foi atingido. P2 obteve no M1 

2,61 e no M2 1,93 contras os 3,11  do ponto de corte necessários. Já no que se 

     ESA 

16/07/2008                                                                            P4                                                           
16/11/2008          

I-DETERMINAÇÃO STRESS – SINTOMAS 
(S1+S2...+S44) ÷ 44= 

 

PONTO DE CORTE        > 3,11 2,61                                              1,93              

2-DETERMINAÇÃO STRESS -  FASES 
(F1+F2...+F44)÷44= 

 

PONTO DE CORTE-    > 3,36  3,63                                             2,52                    

                                                                    SINTOMA PREDOMINANTE 

Psicológico  (Soma÷24) Ponto de Corte    > 3,50 2,79                                              1,95              

Cognitivo (Soma÷6) ponto de Corte            > 2,83 1,66                                              1                     

Fisiológico (Soma ÷9) Ponto de Corte             > 2,89 2,22                                              2,1                 

Interpessoal (Soma ÷5) Ponto de Corte         > 2,60 3,4                   2,6                      
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relaciona às fases ou intensidade das manifestações, P4 ficou acima do ponto de 

corte obtendo 3,62.  O ponto de corte nessa escala é maior que 3,36, vindo esse 

índice a abaixar no M2, ficando então abaixo do ponto de corte, na faixa 

considerada sem a presença de stress.  Como já foi mencionado nas pacientes 

anteriores essa seção do ESA merece maiores estudos principalmente com 

pacientes portadores de doenças crônicas. P4 no momento 1 encontrava-se na 

fase de resistência; no segundo momento seu índice ficou limítrofe, apresentando 

melhora também nessa área. 

Aprofundando a análise constata-se que P4 apresentou melhora em todos 

os pontos da tabela como pode ser visto no gráfico abaixo. 

 

 
GRÁFICO 20 – COMPARATIVO DOS SINTOMAS DE STRESS ESA 

NOS MOMENTOS 1 E 2 DE P4 
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GRÁFICO 21 – COMPARATIVO DAS FASES DO STRESS NOS 
MOMENTOS 1 E 2 DE P4 

 

 CHQ-50 

Analisando as respostas da mãe sobre a saúde da filha, nota-se que no 

quesito “Saúde Geral” a saúde de P4 passou de “boa” para “razoável”. 

As atividades físicas e diárias não sofreram alteração. A paciente continuou 

a não apresentar qualquer tipo de limitação. A mãe percebeu uma alteração no 

quadro de dor de sua filha, houve melhora na intensidade e piora na frequência. 

Pelas respostas dessas duas questões entendemos que a dor seria leve porem 

ocorreria com muita frequência.  

O comportamento apresentou, segundo a mãe, melhora nas discussões e 

na concentração. Seu comportamento comparado a pessoas da sua idade passou 

de “bom” para “excelente.” 

Não ocorreu alteração na forma como a mãe percebe o bem estar de sua 

filha, bem como na seção autoestima, amor próprio a única mudança foi o grau de 

satisfação que a filha sente sobre a vida em geral, tendo ido “de pouco” satisfeito 

para “muito satisfeito”. 

A mãe se mostra mais preocupada com a saúde física de sua filha (de 

“pouca preocupação para “bastante”) e em relação ao bem estar emocional 

apresenta-se mais tranquila. (“pouca” preocupação para “nenhuma”) 

A capacidade da família de se entender melhorou, passando de “boa” para 

“excelente”. 
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Das 50 questões do instrumento 9 apresentaram melhora  (18%), e 5 piora 

(10%). 

No esquema resumido sobre os domínios Físico e Psicossocial percebe-se 

uma queda no domínio Fisico (PhS), que passou de 48,7 para 44 e uma melhora no 

domínio Psicossocial (PsS) de 59,2 para 62,9. Cabe lembrar que o padrão de 

resposta é 50±10.  
 
GRÁFICO 22 – P4 COMPARATIVO DOS DOMÍNIOS FÍSICO (PhS) E 

PSICOSSOCIAL (PsS) NOS MOMENTOS 1 E 2 DO 
CHQ-50 

 

 

 CHQ-87 

Pelas respostas de P4 conclui-se que a menina considara a sua saúde de 

maneira mais positiva que sua mãe. P4 vê a sua saúde de modo geral como boa. 

Com melhora entre as duas entrevistas no que se refere às suas atividades 

escolares, ponto em que apresentava dificuldades por estar triste ou preocupada. 

Nota-se também piora no quesito frequência da dor. 

Na seção “Relacionando-se” 6 questões aparecem com melhora nos 

pontos: “agiu de maneira infantil”, “teve dificuldade em prestar atenção”, “foi 

malvada ou mal humorado se não conseguiu o que queria”, passando de “algumas 

vezes para “ninca”. Nos itens: “Não fez o que pediram”, “teve dificuldade em fazer 

com que os outros gostassem de você” e “ficou muito zangada se não conseguiu o 
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que queria” foram de “quase nunca” para”nunca”. As questões que apresentaram 

piora foram: ‘achou difícil ficar perto dos outros” (de “quase nunca” – para “algumas 

vezes”) e “teve dificuldade em se relacionar com outras pessoas” (de “nunca” para 

“quase nunca”). Seu comportamento em relação às outras meninas da sua idade 

continua sendo visto como excelente.  

No âmbito do bem-estar, percebe-se uma melhoria na condições em quatro 

pontos: “vontade de chorar”, “ficar preocupada”, “ficar incomodadda ou chateada”e 

“gostar do que fez”. A piora foi pontuada nos fatores: “se sentir sozinha” que foi de 

“pouco tempo” para “algum tempo” e “se divertir” que passou de “a maior parte do 

tempo”  para “algum tempo”.  

Na seção “Autoestima” houve o  maior alteração positiva, 42%. Não há 

ainda nenhuma resposta negativa. A questão como se sentiu sobre você mesmo 

teve como resposta no primeiro momento (M1) “nem bem, nem mal” e “muito bem” 

no segundo momento (M2). Sobre seu corpo também apresentou as mesmas 

respostas na questão anterior. Os demais fatores que melhoram segundo P4 foram: 

capacidade de praticar esportes, as coisas que pode fazer, a maneira como se 

relaciona com os outros,  e a saúde em geral.  

Nas seção relações familiares mostra “quase nunca” ao invés de “nunca”, 

foi motivo de discórdia ou discussões familiares. E considera o relacionamento 

familiar bom, na primeira entrevista havia classificado de muito bom.  

 

 Sandplay 

A paciente P4 continua em acompanhamento terapêutico semanal. Para a 

pesquisa, foi feito um recorte no processo incluindo os dados da primeira sessão 

até a data dos exames clínicos com a médica e duração do processo de 120 dias. A 

fase inicial foi de 23 de julho até primeiro de setembro, tendo P4 realizado 6 

cenários nesse período. A fase intermediária foi de 2 de setembro até o dia 11 de 

outubro, com 5 cenas e a fase final começando no dia 12 de outubro, indo até a 

data da última sessão que ocorreu no dia 20 de novembro, período em que a jovem 

realizou 6 cenários na caixa de areia. 

Entre as categorias positivas as que mais frequentemente apareceram 

foram:  
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Integração que apareceu 11 vezes, sendo 4 na fase inicial, 3 na fase 

intermediária e 4 na final. A categoria “Centralização” foi usada 10 vezes, 3 na fase 

inicial, 2 na intermediária e 5 na última fase. A outra categoria que aparece com 

maior freqüência é a diversão com 9 repetições, sendo 1 na primeira fase, 3 na fase 

do meio e 4 na final. 
 

 
GRÁFICO 23 – CATEGORIAS MAIS FREQUENTES NO PROCESSO DE P4 

 

 

As categorias negativas apresentadas com maior frequência foram: 

Conflito, 13 vezes, sendo 5 na primeira fase, 4 na segunda e 4 na última fase. 

Defesa esteve presente 11 vezes no processo- 3 na fase inicial, 4 na intermediária 

e 4 na final. A categoria isolamento também apareceu 11 vezes, se encontrando 4 

vezes no início,3 no meio do processo e 4 na fase final. 



 
140

GRÁFICO 24 – CATEGORIAS NEGATIVAS MAIS FREQUENTES NO PROCESSO 
DE P4 NAS 3 FASES 

 

Em seu processo total, P4 fez uso das 22 categorias com um total de 153 

manifestações. Ela apresentou 51 vezes as categorias positivas e 49 vezes as 

negativas.  

Tabela da Frequência das Categorias Positivas, Negativas e Totais, no processo de P4 

CASO 
CAT.+ 
total 

CAT.‐ 
total 

CAT.+ 
inicial 

pos 
%inicial 

CAT.‐
inicial

neg% 
inicial

CAT.+ 
interm

pos 
%interm

CAT.‐
interm

neg% 
interm 

CAT.+ 
final 

pos 
%final 

CAT.‐
final

neg%
 final 

P4  51  49  17  33,33%  18  36,73% 13  29,41% 18  36,73%  19  37,25% 13  26,53%
 

As categorias positivas foram utilizadas 17 vezes na fase inicial, 

representando percentual de 33,33% das aparições positivas, na fase intermediária 

foram 13 manifestações -29,41% e 19 na fase final (37,25%) como se observado na 

tabela acima. As categorias negativas se apresentaram com a seguinte dinâmica: 

fase inicial 18 vezes ou 36,73%, ficando estável na fase posterior e passando para 

13 (26,53%). Apresenta então queda de 10,2% em suas manifestações.  

O gráfico abaixo apresenta estes resultados.  

 

 

 

 

 



 
141

GRÁFICO 25 – COMPORATIVO DAS CATEGORIAS POSITIVAS E 
NEGATIVAS DO PROCESSO DE P4  

 

Percebe-se o aumento das categorias positivas e o declínio das negativas.  

Os cenários de P4 chamam a atenção o surgir do feminino. No início, 

disfarçado sob uma forma masculina; aos poucos, o feminino vem surgindo sem 

medo. O feminino não traz mais dor, não traz a morte. Ele pode agora aparecer e 

ocupar o seu lugar. As tarefas que foram realizadas no processo de P4 não foram 

poucas, mas a “elfazinha” que prometia a cura no cenário 3 parece que conseguiu 

ser capturada e cumpriu o prometido. 

 Paciente P5 

P5 é uma menina de 15 anos, tímida, que possui diagnóstico de LES há 

uma não e meio. Relaciona o surgimento da doença com uma briga que teve com 

uma professora.  

É ótima aluna, porém muito reservada. Mora com sua mãe, seu padrasto, 

sua irmã mais nova S., seu irmão. 

 

 Entrevista 

P5 se apresenta de maneira positiva, diz: “Eu sou uma menina legal, gosto 

de ir pra escola, gosto de ser eu mesma, gosto de fazer muitas coisas. Gosto de 
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sair com meus amigos, ir pra escola, gosto de fazer bolo. Gosto de fazer um monte 

coisa, gosto de ir á escola, gosto da minha mãe.” Quando conta que sabe fazer 

bolo o faz com orgulho e satisfação. Ser “eu mesma” representa para P5: “Não (ir) 

pela cabeça dos outros, fazer o que você tem vontade de fazer, você faz se você 

quiser, você não vai fazer porque o pessoal falou que vai ser mais legal por isso, 

entendeu?” Na segunda entrevista se apresenta: “Sou extrovertida, simpática, legal, 

só!”. 

Sobre como era a sua vida antes do diagnóstico do lúpus relata que não 

mudou muito além de não poder ficar muito no sol e ter parado de comer sal. Na 

segunda entrevista, aponta para a maneira como soluciona as dificuldades, com 

moderação: “faço tudo que eu fazia eu falo normal, sem exagero, mas faço”. 

Quando fala sobre o seu dia a dia coloca que faz tudo que uma pessoa 

normal faz: “Normal. Eu sou normal. Faço tudo que uma pessoa normal faz, menos 

ficar no sol porque acho que não é bom para mim ficar no sol.” 

O impacto do diagnóstico foi recebido por P5: “Isso eu descobri quando eu 

tava numa... Eu internada com uma pneumonia ai a minha falou para ele ver se 

tinha alguma coisa, só que ele “ela não tinha nada, você tá louca”. Quando ele 

resolveu fazer ele __________ deu um susto porque ele falou que podia ser 

leucemia, que eu podia morrer. Ele falou para mim. Eu não fiquei desesperada, eu 

fiquei calma, minha mãe ficou desesperada. Daí a gente correu pra muito lugar até 

que a gente veio _____ e a gente achou que não ia atender por causa dos meus 14 

anos, eu achei que não ia atender, mas ai me atendeu. Daí a Dra M. que me 

atendeu direto. Daí eu fiz o exame de sangue e ela falou para mim que eu tinha 

lúpus e falou que eu tinha que tomar os remédios e usar protetor solar, foi o que ela 

falou para mim. Daí depois eu tive edema pulmonar que eu passei a tomar 

corticóide. Na segunda entrevista mostra o lúpus como um desafio: Eu não fiquei 

desesperada. Pra mim foi um desafio que tem que ser superado.”  

Seus conhecimentos sobre a patologia são bons como mostra: “Que é uma 

doença. Deixa eu pensar! Ah eu não consigo falar a palavra é... É auto-imune! 

_____ uma pessoa que tem lúpus tem uma vida normal, não tem nenhuma 

diferença de uma pessoa que não tem.  Na entrevista seguinte coloca: É uma 

doença autoimune e não é um bicho de sete cabeças:  

O que é uma doença autoimune. “Tem que ter cuidado mais que as outras. 

Pega mais viroses. Não sei muito ao certo. Tipo você perde seu escudo.” 
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Sobre o que vai acontecer, diz: “Comigo nada! Eu acho que vou continuar a 

mesma vida que eu tive sempre, vai continuar a mesmo pelo resto de minha vida.” 

No segundo encontro: “Que eu vou melhorar, que eu vou vir e não vou ter mais 

nada, pronto é isso.” 

P4 associa o fato de ter ficado doente às emoções: Por quê? “Porque eu 

não acho que é uma coisa que pega, eu acho que é uma coisa que vem no sangue. 

Acho que tem um dia certo para sair para fora: É! Ou então porque tive alguma 

emoção muito forte e daí: Uma vez que eu briguei com a professora e ai em 

seguida eu fiquei, que eles disseram, pneumonia, daí apareceu.”  

A causa da doença é entendida como: “Meu nervoso, uma emoção muito 

forte.” Na entrevista final ela faz ligação da doença com herança familiar: Pode ser 

de família, minha mãe teve uma coisa parecida: teve púrpura. 

O relacionamento familiar é visto como muito bom na segunda entrevista 

acrescenta: “É tudo mundo em harmonia, a gente vive muito bem, sem briga, sem 

discussões. Minha mãe, meu padrasto, com meu irmão e minha irmã. Muito bom.” 

As mudanças sofridas na forma como as pessoas se relacionam com ela. 

Foi descrita assim: “No início, quando descobriram, daí começaram. Era muito 

mimo, porque eu fiquei um pouco sem apetite, porque eu emagreci muito. Ai 

ficavam “Ah, come isso”. Toda hora ficava lá querendo que eu fosse sair e comesse 

alguma coisa. Mas depois quando eles viram que era normal, que eu não tinha 

nada, voltou ao normal.” No M2: No início era com mais cuidado, mas viram que 

não é uma coisa muito perigosa, é normal, continuam normal.   

Comenta que  sua família deixou de comer sal nas refeições por sua causa 

agora (M1) está começando a comer, mas com moderação, a família voltou a 

comer também. M2: “Mudou assim: luzes só que era aquelas assim comprida, dá 

trocaram só por isso, só por causa da minha pele por ser muito sensível.” 

P4 não vê nada como resultado da doença. E o que mais a incomoda em 

ter o LES é visto por P5 no M1 como: “Pra mim não incomoda em nada, como eu 

falei é uma coisa normal para mim se trata de uma gripe qualquer que você vai 

tratar, que você tem que cuidar. Como se fosse uma coisa qualquer, você tem que 

tomar os cuidados devidos par não vir a acontecer outras coisas.”  Essa forma de 

ver a doença não sofre alteração no M2. 

Falando sobre o futuro coloca (M1) “Eu não gosto de ser depende de 

ninguém. Eu quero procurar minha independência o mais rápido possível, quero 
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fazer uma faculdade. Eu não sei ainda se é Letras ou alguma coisa assim! Me 

realizar profissionalmente. Daí quero ter minhas coisas, meu carro, minha casa só 

para mim.” (M2) Eu me vejo normal, como se fosse qualquer pessoa.   

P5 fala que não alteraria nada em sua vida e acrescenta: “Não! Pra mim tá 

tudo bom assim. Que nem todas as pessoas tem a vida que eu tenho.   Pra mim? 

Boa! Não tenho... Tem gente que fala “Ah, eu odeio a minha mãe. Ela me bate”. Pra 

mim é tudo muito bom. A minha mãe é muito legal. Tudo que eu quero ela tenta 

fazer o máximo para mim, para mim ficar satisfeita. Ela não consegue na hora que 

eu quero, mas depois ela consegue. De uma maneira ou de outra ela consegue, 

mas para mim eu quero, não por necessidade, pra eu ter aquilo no momento. Mas é 

assim, ela consegue mesmo quando não consegue no dia, ela consegue...” 

A paciente fala então sobre o seu relacionamento com seu pai: agora que 

eu to começando com ele de novo. Porque ele foi embora, daí dói... uma briga 

muito grande em case... eu não falava muito com ele porque ficou tipo uma mágoa, 

alguma coisa assim. Daí agora que a gente começou a se relacionar de novo. Tipo 

como se fosse uma criança começando a andar, estamos nos primeiros passos. Eu 

tinha o quê? Uns 5 anos. Eu não aceito muito as coisas que ele fala, ou que ele faz. 

É assim. Uma pessoa meio cabeça dura... Eu sou. Não, não muito cabeça-dura, 

mas não gosto quando as pessoas ficam fazendo uma coisa errada. Tipo ofender 

uma pessoa que não fez nada para ela. Eu vou falar alguma coisa. 

O tratamento médico ao qual está se submetendo foi avaliado como muito 

bom. E o acompanhamento psicológico foi visto assim: “Pra mim é bom. Não sei 

explicar. Para mim é bom estar aqui Valeu a pena!” 

 SLEDAI 

 
SLEDAI 

P5 

AGOSTO 4 

NOVEMBRO 1 

  
 

O SLEDAI mostra melhora no quadro clínico da paciente. 
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 VAS 

____2°______1°_______________________________   VAS 

O instrumento também aponta para melhora nas condições médicas 

da paciente. 

 VAS para os pais 

2          1_                                                                                          VAS 

O instrumento aponta para o aumento do bem-estar. 

 CHQ-50 

Analisando o CHQ-50, percebe-se que as modificações notadas pela mãe 

em sua família foram todas positivas. 

A saúde geral foi considerada excelente no lugar de boa do primeiro 

momento do teste. A dor também alterou tato na intensidade quanto na frequência, 

passando de leve para nenhuma e de algumas vezes para nunca respectivamente. 

No setor “Comportamento”, todas as questões foram respondidas com a resposta 

mais positiva, a jovem “nunca” apresentou dificuldade no comportamento. Ex.: fez 

birra, mentiu, etc. Discutiu e fez birra havia tido como resposta raras vezes na 

primeira aplicação. A mãe continua vendo o comportamento de sua filha como 

excelente em relação a meninas da sua idade.  

No âmbito do bem-estar a mãe também refere mudanças positivas nas 

questões como crises de choro, nervosismo passando de pouco tempo para nunca. 

E sobre ficar alegre ou animada a mãe crê que a filha passou de “a maior parte do 

tempo” para “todo o tempo”. A autoestima modificou-se positivamente ficando toda 

a seção com a resposta máxima, o grau de satisfação da filha em relação à auto 

estima é para a mãe “muito satisfeita”. As relações familiares também passaram 

para o conceito positivo máximo.  

Vale apontar para o fato que no M1 48% das respostas maternas foram as 

mais positivas possíveis, e no M2 esse índice passou para 96%. Apresentando 

dessa forma uma alteração positiva na percepção que a mãe faz do quadro geral 

de sua filha. 
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O gráfico abaixo mostra a alteração ocorrida nos domínios Físico (PhS) e 

Psicossocial do CHQ-50, tendo passado a paciente de 45,0 para 55,3 no Domínio 

Físico (PhS) e  de 54,3 para 64,6. O padrão normal é 50±10. 

 

GRÁFICO 26 – P5 COMPARATIVO DOS DOMÍNIOS FÍSICO (PhS) E 
PSICOSSOCIAL (PsS) NOS MOMENTOS 1 E 2 DO 
CHQ-50 

 

 

 CHQ-87 

O resultado do CHQ-87 segue a mesma linha do respondido por sua mãe.  

97,7 das respostas da menina foram no padrão mais alto possível contra 93,1. As 

questões que apresentaram alterações negativas foram na seção 8 e que pela 

avaliação global não será computadas por terem levantado questionamentos, terem 

sido consideradas dúbias. 
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TABELA 5 – ESA  REFERENTE À PACIENTE P5 DO GRUPO EXPERIMENTAL 

     ESA 

06/08/2008- P5                                                                                                                 18/11/2008 

I-DETERMINAÇÃO STRESS – SINTOMAS (S1+S2...+S44) 
÷ 44= 

 

PONTO DE CORTE                                                > 3,11    1,25                                 1,20 

2-DETERMINAÇÃO STRESS -  FASES 
(F1+F2...+F44)÷44= 

 

PONTO DE CORTE-                                              > 3,36 1,47                                   1,20 

                                                                    SINTOMA PREDOMINANTE 

Psicológico  (Soma÷24) Ponto de Corte          > 3,50 1,33                                     1,26 

Cognitivo (Soma÷6) ponto de Corte                > 2,83 1                                            1 

Fisiológico (Soma ÷9) Ponto de Corte             > 2,89 1,33                                      1,22 

Interpessoal (Soma ÷5) Ponto de Corte         > 2,60 1      1,4 

                                                                        FASE PREDOMINANTE 

Alerta (Soma ÷19)  Ponto de Corte                  > 3,84 1,68                                       1,26 

Resistência (Soma ÷9) Ponto de Corte            > 3,11 1                                             1,22 

Quase-exaustão(Soma ÷11) Ponto de Corte > 3,09 1,72                                       1,18 

Exaustão (Soma ÷5) Ponto de Corte                > 3,40 1                                              1 

 

Os resultados da pacientes ficaram todos abaixo do ponto de corte. Cabe 

colocar que o menor índice possível na escala é um. Em alguns aspectos não foi 

possível a melhora por já se encontrar no ponto mais baixo. 

 

 



 
148

GRÁFICO 27 – COMPARATIVO DOS SINTOMAS DE STRESS ESA 
NOS MOMENTOS 1 E 2 DE P5 

 

O gráfico acima mostra as alterações sofridas no que se refere às 

manifestações dos sintomas do stress. O ponto de corte para as manifestações 

sintomáticas é > 3,5 no psicológico e pelo menos maior que 2,6 nos outros 3.   Ele 

aponta para o fato de uma pequena alteração negativa nas manifestações 

interpessoais. O gráfico abaixo faz a comparação das fases nos 2 momentos, 

nunca esquecendo que o ponto de corte é > que 3 para todos os pontos. 

GRÁFICO 28 – COMPARATIVO DAS FASES DE STRESS ESA NOS 
MOMENTOS 1 E 2 DE P5 
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 Sandplay 

O processo da P5 teve duração de 98 dias. A fase inicial começou no dia 

12 do mês de agosto até o dia 13 do mês seguinte, com a elaboração de 3 caixas, 

a fase intermediária de 14 de setembro até 15 de outubro com 4 cenários 

realizados, e a fase final de 16 de outubro até 18 de novembro, período em que 

realizou 5 cenas. Em seu processo, P5 fez uso de 17 categorias. 

As categorias positivas mais frequentes foram: a integração com 7 

manifestações. 2 na primeira fase, nenhuma na segunda fase e 5 na fase final. A 

categoria energização foi usada 5 vezes, nenhuma vez na fase inicial, uma vez na 

fase intermediária e 4 vezes na final. A diversão e a centralização apresentaram o 

mesmo número de repetições 4. A divisão aparece 1 vez na fase inicial, 1 na 

intermediária e 12 na final. A centralização por sua vez, tem 1 aparição na fase 

introdutória, duas na fase intermediária e uma na final. 

O gráfico abaixo mostra a frequencia das categorias positivas em cada 

fase. 

 
GRÁFICO 29 – CATEGORIAS MAIS FREQUENTES NO PROCESSO DE P5 NAS 3 

FASES 

 

As categorias negativas mais frequentes foram: Conflito, Isolamento e 

Doença.  

O Conflito apareceu 7 vezes, sendo 2 na fase inicial, 4 na fase seguinte e 1 

na última. O Isolamento esteve presente em 6 cenários, 3 na fase intermediária e 3 
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na final. A categoria Doença assim como o Isolamento não aparece na primeira 

fase, é encontrada em duas caixas na fase intermediária e 1 na final. O gráfico 

abaixo mostra a frequência dessas categorias. 

 
GRÁFICO 30 – CATEGORIAS NEGATIVAS MAIS FREQUENTES NO PROCESSO DE 

P5 NAS 3 FASES 

 

 

 

Tabela da Frequência das Categorias Positivas, Negativas e Totais, no processo de P5 

CASO 
CAT.+ 
total 

CAT.‐ 
total 

CAT.+ 
inicial 

pos 
%inicial 

CAT.‐
inicial

neg% 
inicial

CAT.+ 
interm

pos 
%interm

CAT.‐
interm

neg% 
interm 

CAT.+ 
final 

pos 
%final 

CAT.‐
final

neg%
 final 

P4  22  19  4  18,18%  3  15,78% 5  22,72% 11  57,89%  13  59,09% 5  26,31%

 

A tabela acima mostra a frequência das categorias e seus percentuais. P5 

usou 22 vezes categorias positivas e 19 as categorias negativas. Na fase inicial, as 

categorias positivas foram repetidas 4 vezes, representando 18,18% das 

manifestações positivas. Na fase intermadiária essa porcentagem passou para 

22,72% e finalmente 59,09%. 

As negativas foram usadas 19 vezes 3 na primeira fase correspondendo à 

15,78%, 11 na segunda (57,89%) e 5 (26,31%) na final. 
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GRÁFICO 31 – COMPARATIVO DAS CATEGORIAS POSITIVAS E 
NEGATIVAS DO PROCESSO DE P5 

 

Percebe-se pelo gráfico acima o aumento das categorias positivas e o 

declínio no uso das categorias negativas. 

Ampliando a curva ascendente do gráfico, pode-se fazer uma analogia ao 

desejo de P4 de voar, seja com o avião, seja com o Pégasus. P5 confirma em seus 

cenários que “pouco é muito”. Suas elaborações são sempre discretas, 

esteticamente muito bonitas.  

P5 usa para se identificar o peixe Nemo que, apesar de ter uma nadadeira 

defeituosa, não se deixa abater, nem permite que o coloquem no papel de vítima.  

O peixe também é quieto, não faz estardalhaço, assim como P5 que fazia com que 

o seu silêncio ocupasse os espaços sem ser pesado. Ela tal qual o peixe, já está 

pronta, já está em um paraíso que ainda não foi aberto para as pessoas. É só uma 

questão de tempo. 
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8.4  APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS CASOS CLÍNICOS DO GRUPO 

CONTROLE 

 Paciente P1 GC 

 Entrevista 

P1GC se define como explosiva, que se irrita fácil: “Eu me irrito fácil com 

qualquer coisa, principalmente com a minha Irma. Em outros modos eu acho que 

eu não sou assim. Ela tá na fase de crescimento, né! Daí eu me irrito muito com 

ela, apesar que eu era assim também... com meus amigos eu me dou super bem. 

Eu ando com mais de oito, que são... No M2 acrescenta sua postura em casa e na 

escola - Eu sou uma pessoa bem explosiva, eu acho que num outro modo, na parte 

de estudos, eu sou bem. Em casa eu acho que também sou boa. Só isso.   

Sobre a sua vida antes do lúpus relata que era normal e acrescenta: 

“Apesar que agora também é normal, só que tem umas regras No M2 fala: Não era 

tão, como é que eu posso dizer? Não tomava esses remédios que eu to tomando 

agora, mas acho que era normal.” 

Conta que vai à escola que está na sétima serie e “Depois do almoço eu 

vou para casa da minha avó, eu vou para chácara do meu avô, que no caso minha 

mãe mora lá.” Acredita que a vida no futuro: ”Vai continuar seguindo”. 

Comentou que o diagnóstico foi um choque. “Eu levei um choque. Porque 

eu teria que usar um remédio que ia me engordar. Eu tinha entre uns 8,9.” No M2 

diz: “Eu tava na... Tinha 12 anos Fiquei triste, né? Saber que você tem um negócio 

é... Daí até na escola eu comecei a diminuir as notas. Mas daí ano passado 

melhorou.” 

Relata que não sabe nada sobre a patologia. “Não porque ai começo ficar 

com umas manias, sabe? Daí fica com medo. No segundo momento falou: “Eu sei 

que ela tem hora que ela baixa as plaquetas e também hora que sobe.” 

Não sabe o que vai acontecer no futuro. 

Acredita que sua doença veio de seu pai que morreu de leucemia quando 

era bem pequeno: “Eu acho que veio do meu pai. Ele tinha leucemia e acho que é 

hereditário isso.” Na entrevista final acrescenta: “Meu pai tinha leucemia, então eu 

acho que tem alguma coisa relacionada com isso.” 
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Sua relação com a família é descrita como boa. Hoje mora com a mãe, o 

padrasto e a irmã, mas antigamente morava com os avós. M2: “Agora eu to com a 

minha mãe, meu padrasto e minha irmã... Antes eu morava com meus avós. Desde 

os primeiros anos de vida até os treze.” 

Não percebe mudança na forma que se relacionam com ela. A única 

mudança que nota é que passou a comer mais legumes. Não poder tomar sol é o 

que mais a incomoda sobre a doença: “Que eu não fico muito tempo no sol. Porque 

podem sair feridas. Isso que é o ruim!  Durante a entrevista final apontou para os 

remédios: ”Ter que tomar os remédios.” 

Sonha em ser médica. E não alteraria nada em sua vida: “Eu to boa assim!” 

No M2 diz que acha que sua vida vai ser melhor no futuro. “Vou estudar para 

medicina e é isso. Trabalhar no Pequeno Príncipe se der.”  

P1 GC, se pudesse, não alteraria nada em sua vida: “Aham, deixa pro 

destino.”. 

P1 GC avalia o tratamento médico que você tem recebido como ótimo. 

   SLEDAI 

 
SLEDAI 

P1 GC 

SETEMBRO 2 

JANEIRO 2 

O instrumento mostra um quadro clínico estável  com a doença em 

remissão. 

 VAS 

            ______1°___________________________________   VAS 1° e 2° iguais 

Escala mostrando estabilidade. 

 VAS para os pais 

___1________2______________________________   VAS  
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Escala apontando para piora no que se refere ao bem-estar segundo 

opinião da mãe. 

TABELA 6 – ESA  REFERENTE À PACIENTE P1 DO GRUPO CONTROLE 

     ESA 

DATA- 05/09/2008                                                 P1 GC                                                08/01/09 

I-DETERMINAÇÃO STRESS – SINTOMAS 
(S1+S2...+S44) ÷ 44= 

 

PONTO DE CORTE       > 3,11 2,27                                               2,5 

2-DETERMINAÇÃO STRESS -  FASES 
(F1+F2...+F44)÷44= 

 

PONTO DE CORTE-      > 3,36  1,97                                             3,27 

                                                                    SINTOMA PREDOMINANTE 

Psicológico  (Soma÷24) Ponto de Corte > 3,50      2,75                                        3,12 

Cognitivo (Soma÷6) ponto de Corte > 2,83      1,33                                        1      

Fisiológico (Soma ÷9) Ponto de Corte > 2,89      1,88                                        2,11 

Interpessoal (Soma ÷5) Ponto de Corte > 2,60      1,8                  2 

                                                                        FASE PREDOMINANTE 

Alerta (Soma ÷19)  Ponto de Corte > 3,84      2,21                                        4,15 

Resistência (Soma ÷9) Ponto de Corte > 3,11     1,55                                         2,33 

Quase-exaustão (Soma ÷11)Ponto de Corte > 3,09     2,09                                         3,54 

Exaustão (Soma ÷5) Ponto de Corte > 3,40     1,8                                              1 

 

Pelo ESA destaca-se melhora a ausência de stress. A autora da escala 

coloca que não determinando a presença de stress, a análise deve ser encerrada. 

Não avaliando os sintomas e fases predominantes (LIPP &TRICOLI, 2006). 
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 CHQ-50 

As alterações apontadas pelo questionário foram  em número de treze. 

Sendo três positivas e 10 negativas. O quesito freqüência da dor piorou indo de 

“nunca” para “uma ou duas vezes” Apesar de não haver se alterado a resposta da 

mãe para a questão “discutiu muito?” a resposta foi “muitas vezes”. a dificuldade 

para prestar atenção ou se concentrar foi respondida primeiro com “nunca” para 

“raras vezes”, na questão “pegou coisas que não lhe pertencem dentro ou fora de 

casa” a resposta foi de  “algumas vezes” para “nunca”.O comportamento da jovem 

foi visto com excelente e no segundo encontro para muito bom. na seção bem-estar  

as alterações foram encontradas em “se sentiu sozinha?” a resposta foi de “pouco 

tempo” para “algum tempo” e ficou alegre de” todo o tempo” para “a maior parte do 

tempo”. Nessas seção as mudanças positivas foram em “ficou nervoso?” de “todo o 

tempo” para “ a maior parte do tempo”, e “ficou aborrecido ou contrariado passando 

de “algum tempo” para “ nunca”.   

Na seção sobre Auto- Estima e Amor Próprio as respostas para as 

questões sobre o grau de satisfação sentido sobre os pontos: sua capacidade de 

aprender na escola; sua capacidade de fazer esportes e suas relações familiares; 

mudaram de “muito satisfeita” para “pouco satisfeita”.  

As respostas negativas correspondem a 76,92% das alterações. O gráfico 

abaixo mostra a comparação entre os índices dos Domínios Físico (PhS) e 

Psicossocial (PsS) do CHQ-50. 
GRÁFICO 32 – P1 GC COMPARATIVO DOS DOMÍNIOS FÍSICO (PhS) E 

PSICOSSOCIAL (PsS) NOS MOMENTOS 1 E 2 CHQ-50 
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O domínio Físico (PhS) obteve o índice  58,9 no M1 e 57,6 no final. Já o 

domínio Psicossocial os índices foram 48,2 e 46,8 nos momentos 1 e 2 

respectivamente. (valor de referência: 50±10. 

 CHQ-87 

A menina mostra melhora no quesito Saúde Geral indo de “boa” para 

“excelente”. A dor também melhorou passando de “moderada” para “muito pouca”. 

Na seção 5 as alterações se deram em número de 12, sendo 16 o número 

total de questões dessa seção. 9 alterações foram positivas e 3 negativas. As 

mudanças positivas se deram em: Discutiu? de “muito frequentemente” para “com 

freqüência”. “Foi malvada ou mal humorada se não conseguiu o que queria?” e 

“Ficou muito zangada quando não conseguiu o que queria?” de “muito 

frequentemente” para “algumas vezes”. As outras alterações positivas foram: 

dificuldade em prestar atenção, mentiu ou enganou, teve dificuldade em fazer os 

outros gostarem de você, se sentiu desajeitada, teve dificuldade para falar, roubou 

coisas em casa. E as negativas se relacionavam a: quis ficar sozinha, achou difícil 

ficar perto dos outros, teve dificuldade em se relacionar com outras pessoas. 

Na seção sobre o Bem-Estar houve 6 alterações - 5 positivas e uma 

negativa. 

A positiva se refere a gostar das coisas que fez. 

As negativas a se sentir triste, ficar preocupada, se sentir infeliz, se divertir 

e se sentir feliz.  

Três questões valem destaque: a paciente nos 2 momentos diz que se 

sentiu nervosa “o tempo todo”, e se sentiu incomodada ou chateada “a maior parte 

do tempo” e se sentiu trêmula ou agitada “a maior parte do tempo”.   

 

 Paciente P2 GC 

 Entrevista 

 A paciente P2GC se apresenta falando de seu comportamento. Mostrando 

suas duas faces: Eu sou uma pessoa boa, quando eu quero posso ser mal 

humorada. 

        “Eu sou uma pessoa simples, você pode me levar por muito pouco. Mas se a 
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pessoa me irrita eu já explodo.” No M2 refere: “Eu sou uma chata às vezes. Eu sou 

legal quando eu quero ser. Às vezes eu sou muito irritante. Quer dizer, eu sou bem 

simpática, humorítisca, legal.”. 

A pouca idade, segundo P2, que tinha quando adoeceu faz com que não 

consiga se lembrar como era sua vida antes do diagnóstico do lúpus. (11anos 

agora tem17) No M2 coloca: “Tinha dez, onze anos. Mas que eu lembro, eu 

gostava, era bom.” 

Sobre como é seu dia a dia hoje diz ser “complicado” “Porque ser 

adolescente é complicado”. “Tô procurando serviço agora, mas tá difícil. Eu fui 

chamado no XX (cadeia de lanchonete), eu trabalhei três dias lá, numa boa. Ai eu 

cai na besteira de falar que eu tinha lúpus, ai eles pegaram e me mandaram 

embora. Eu acho que foi porque eu tinha a doença, que eu tinha que tratar, sair 

todo mês, tinha que fazer os exames, coisa e tal. E na __ foi a mesma coisa. E 

agora eu nem falo mais. No M2 sobre o que está fazendo (trabalho) “Meio que 

nada. Mas é normal, como si qualquer outra pessoa. Não é porque eu tenho lúpus 

que é diferente.”. 

A forma como recebeu o diagnóstico foi mencionada no M1 como: “Eu não 

posso dizer por que eu não lembro. Eu morava em Santa Catarina e minha mãe me 

levou no 24 horas. Ai o médico falou que podia ter sido picada de aranha ou alguma 

coisa assim. Mas eu não conseguia fazer nada sozinha. Ai minha mãe tava 

esperando minha médica voltar de férias. Ai quando ela voltou, ela disse que podia 

ser suspeita de lúpus e que não tinha tratamento onde eu morava que era pra eu vir 

ou pra Curitiba ou Florianópolis. Ai minha mãe conseguiu vir pra cá e a gente tá na 

casa de parente ainda. Foi difícil, né! “ No momento 2:  “Pra mim não foi muita coisa 

de diferente, eu não entendia nada. Então, não tinha muito que dizer que foi 

diferente, foi uma coisa assim, porque eu não entendia, eu fui entendendo depois, 

fui conhecendo as coisas que eu podia e não podia fazer.” 

Sobre a doença diz: “Eu sei que é uma doença que até agora os médicos 

não acharam cura, que se leva o tratamento certinho você tem uma vida normal. 

Caso não tenha isso você poderá... Não muita coisa, mas também não pouca. Eu 

sei que tem que cuidar para não desencadear a doença para ela não... Entrar em 

atividade. Pra não piorar os exames. Ai se eu cuidar direitinho  fica tudo bem, tudo 

certinho.” 
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Quanto ao que acha que vai acontecer fala no M1: “Eu acho assim: eu 

tenho esperança que vai curar.” M2  Comigo? Eu acho que eu vou ter uma vida 

normal, como qualquer outra pessoa. : Não consegue relacionar nada ao motivo ou 

a causa da sua doença. 

O seu relacionamento com sua família é descrito como: “Horrível, de mal á 

pior. Tudo sai errado nessa vida. Daí a gente não dá certo.” No M2: “Ruim Eu não 

me dou muito bem com meus familiares, eu sou muito estourada. O que eu tenho 

para falar eu não escondo nada e eles não gostam muito disso.” 

Sobre as mudanças na forma de relacionamento depois do lúpus, no M1 

coloca: “Não, me tratam normal. Na minha casa eles enchem o saco bastante, 

sabe! Tem que tomar os remédios direito. E você faz isso? Não!” M2: “Ah, houve 

uma mudança na alimentação, porque eu não posso comer sal, ai mudou isso.” 

Como resultado da doença explica: “Eu acho que mudou um pouco o jeito 

de eu ser. Sou muito estourada, tipo, como se diz, no sistema... sentimental. Sou 

muito fraca, as vezes eu me estouro por qualquer coisa, fico muito estressada.” M2: 

“Não sei! Tem que cuidar mais da minha saúde, tenho que prestar atenção no que 

come, no que eu faço, não posso abusar muito das coisas. Acho que é isso.” O que 

mais incomoda em ter esse diagnóstico é respondido no primeiro memento: “Nada - 

e no segundo: Ter que ficar me cuidando, ter que ficar sempre me preocupando, 

você não pode fazer isso, você não pode comer isso.” 

Sobre como imagina o futuro fala: “Prefiro nem ver. Pra não sentir raiva. Se 

isso não melhorar eu não quero nem pensar no que vai acontecer.” M2: “Eu numa 

profissão boa, tendo minha casa, minha filha, indo viajar no fim de semana, passear 

bastante.” 

Se fosse possível P2, GC não teria a doença, para não depender da mãe: 

“Eu acho que se eu pudesse, eu não teria essa doença. Porque eu acho que seria 

mais independente, porque eu tenho que depender muita da minha mãe por causa 

dessa doença. AH, tipo se tiver recaída, minha mãe tem que correr, ai ela fica pra lá 

e pra cá.”  M2: “Eu não teria lúpus. Porque é uma coisa chata. Tem que ficar se 

preocupando demais.” 

O tratamento médico que está recebendo foi avaliado como: “Eu acho 

ótimo, não tenho do que reclamar.” 
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 SLEDAI 

SLEDAI 

P2 GC 

SETEMBRO 20 

DEZEMBRO 16 
 

Apesar do SLEDAI apresentar uma melhora significativa ainda apresenta a 

doença em atividade. (Remissão = < 4) 

 

 VAS 

                       ________________________2°______________1°___  VAS 

A escala VAS assim como o SLEDAI apresenta melhora significativa apesar 

da atividade da doença. 

 VAS para os pais 

______              __________________2°______________1°___  VAS 

Instrumento apresentando melhora na que se refere ao bem-estar segundo 

a análise da mãe. 
 

 CHQ-50 

Nas respostas da mãe da P2, percebem-se dois pontos de grande 

importância: 

1) as alterações nas respostas; 

2) além das respostas alteradas vale verificar as que foram respondidas com os 

índices mais baixos possíveis. 

Foram alteradas 25 questões de um total de 50.  
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A mãe relata que as devido a dificuldade emocionais ou de comportamento 

as atividade com amigos estiveram limitadas no tipo de trabalho e na realização. A 

mãe respondeu nessa última que “sim muito limitada” passando depois para “si um 

pouco limitada”. Também mostrou limitação devido à saúde física de sua filha. a dor 

também apresentou pequeno piora.  

Na seção Comportamento. os pontos discutiu muito, fez birra ou ficou 

irritada teve “muitas vezes como resposta”, a discussão diminuiu segundo a mãe no 

M2, mas a birra ou a irritação continuou igual. A dificuldade em prestar atenção, se 

concentrar também piorou passando para “muitas vezes”. AS questões: mentiu ou 

enganou e pegou coisas que não lhe pertencem passaram de “raras vezes” para 

“nunca”. O comportamento comparado a meninas de sua idade foi considerado 

“mau” no primeiro momento e “razoável” no segundo. 

As questões relativas ao bem-estar foram respondidas de forma negativa 

no M1. As questões: a. ficou amuada ou teve crise de choro?; b. se sentiu 

sozinha?; c. ficou nervosa?; d. ficou aborrecida ou contrariada? Teve como 

respostas “Todo o tempo” (questões b e d) e “a maior parte do tempo” (a. e c.) e 

ficou alegre/animada?-pouco tempo. As respostas de a. e c. no M2 mudaram para 

“pouco tempo”. 

Na seção Auto- estima a mãe e indagada sobre o grau de satisfação de sua 

filha quanto: a. a capacidade de aprender na escola  ( de “pouco insatisfeita” para 

“pouco satisfeita”) b. de fazer esportes ( de “muito insatisfeita” para “nem satisfeita, 

nem insatisfeita”) c. as suas amizades ( de “pouco satisfeita” para “muito 

insatisfeita”) d.  a aparência de seu corpo (de “pouco satisfeita” para “pouco 

insatisfeita”)  e. as suas relações familiares( “muito insatisfeita” para “pouco 

insatisfeita”) f. sua vida em geral.(“muito insatisfeita”- sem alteração). 

A seção 8 não será comentada pelos motivos já expostos. 

Seção 9 Relação Familiar a escala aponta para alterações positivas: quanto 

a intensidade da preocupação sobre a saúde física – bem estar emocional ou 

comportamento- atenção ou capacidade de aprendizagem - As respostas foram 

para a primeira de “nenhuma ” para “alguma”, para a segunda de “muita” para 

“nenhuma”e de “bastante” para “nenhuma” na última questão.  

A mãe mostra ainda que o comportamento ou a saúde de sua filha causou 

tensões ou conflitos em casa, com bastante frequência (essa resposta não foi 
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alterada no M2) e foi fonte de desacordo ou discussões na família “com muita 

frequência” (também ser alteração). a forma como a família se relaciona passou de 

“má” para “boa”. 

O gráfico abaixo mostra os domínios físico (PhS) e Psicossocial (PsS) do 

CHQ-50  

GRÁFICO 33 – P2 GC COMPARATIVO DOS DOMÍNIOS FÍSICO (PhS) 
E PSICOSSOCIAL (PsS) NOS MOMENTOS 1 E 2 CHQ-
50 

 

P2 GC passou no Domínio Físico de 62,7 para 20,0 ( lembrando que o valor 

de referencia é 50±10.) E no domínio Psicossocial os índices foram  48,1 no M1 e 

33,2  no M2. Apresentando piora no domínio Físico (PhS) e melhora no Domínio 

Psicossocial (PsS) apesar do resultado estar abaixo do valor de referência.  

 

 CHQ-87 

 
A escala teve 51 alterações entre as respostas do M1 e do M2,  destas 40 

foram positivas. A percepção da jovem de sua saúde geral passou de “boa” para 

“mais ou menos”. As atividades do dia a dia referentes às atividades com amigos 

têm sido difíceis de ela estar triste ou preocupada. As atividades também tem sido 

difíceis por causa de seu comportamento. (esses item apresentaram significativa 
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melhora passando de “sim um pouco difícil”, para “não, não foi difícil”. AA dor 

melhorou na intensidade e na freqüência.  

Na seção relacionando-se a escala apresenta 6 questões respondidas da 

forma mais negativa (Muito frequentemente) sendo elas:a.  Discutiu?-b.teve 

dificuldade de prestar atenção? c. Não fez o que pediram?-d. Quis ficar sozinha? 

g.Teve dificuldade de fazer com que os outros gostassem de você? h. Se sentiu 

desajeitada?. No M1. No segundo momento houve melhora nas questões, b. h. 

(algumas vezes) c., d. e g.(nunca). A questão e. não sofreu alteração. A questão 

que apresentou resposta negativa foi roubou coisas fora de casa- de nunca para 

algumas vezes. As outras questões positivas foram: agiu de maneira infantil (as 

vezes para quase nunca.) Ficou muito zangada se não conseguiu o que queria-(de 

algumas vezes para quase nunca) Achou difícil ficar perto dos outros (de algumas 

vezes para quase nunca) seu comportamento comparando com as meninas da sua 

idade foi visto M1 como “ruim” e como “bom” no M2. 

O bem-estar geral foi visto da forma menos positiva possível 6 vezes. As 

questões foram: b. sentiu vontade de chorar?, c. ficou com medo ou assustada? d. 

ficou preocupada? e.se sentiu sozinha? g. se sentiu nervosa? h.Se sentiu 

incomodada ou chateada? Tiveram como resposta “o tempo todo”,  A questão “e” 

não sofreu alteração. A c., d. e g. passaram para “nem um momento”. As outras 

sofreram uma alteração menor. 

Na seção auto-estima 8 questões sofreram alteração 5 positivas e 3 

negativas. P2CG respondeu as questões Como você se sentiu sobre: a maneira 

como os outros parecem se sentir a seu respeito, a maneira como você se 

relaciona com sua família e o modo como os outros parecem se sentir a seu 

respeito? Foram respondidas com “muito mal”. no M1. 

O item 8 não será discutido por motivos já explicados. A seção relativa ao 

relacionamento familiar no item com que freqüência o seu comportamento  limitou 

as atividades em família - interrompeu atividades - Limitou a capacidade de 

“levantar e sair”, causou tensão foi motivo de discórdia, fez a família mudar de 

planos. Todas as questões foram respondidas no M1 com “com muita frequência” 

passando primeira, segunda, terceira e sexta, para “nunca”. A quarta e a quinta 

mudaram para “algumas vezes” 

E finalmente a maneira como a família se relaciona foi considerado “ ruim” 

as duas vezes. 
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TABELA 7 – ESA  REFERENTE À PACIENTE P2 DO GRUPO CONTROLE 

     ESA  P2 GC 

DATA- 15/09/2008                                                                                                         16/12/2008 

I-DETERMINAÇÃO STRESS – SINTOMAS (S1+S2...+S44) ÷ 
44= 

 

PONTO DE CORTE       > 3,11 3,29                               3,31 

2-DETERMINAÇÃO STRESS -  FASES (F1+F2...+F44)÷44=  

PONTO DE CORTE-      > 3,36  3,68                               3,81 

                                                                    SINTOMA PREDOMINANTE 

Psicológico  (Soma÷24) Ponto de Corte > 3,50 4,16                                  4,04 

Cognitivo (Soma÷6) ponto de Corte > 2,83  1,33                                 2,17 

Fisiológico (Soma ÷9) Ponto de Corte > 2,89 1,77                                   2,55 

Interpessoal (Soma ÷5) Ponto de Corte > 2,60  4,2                                      3,4 

                                                                        FASE PREDOMINANTE 

Alerta (Soma ÷19)  Ponto de Corte > 3,84 4,36                                 4,45 

Resistência (Soma ÷9) Ponto de Corte > 3,11 4                                       5 

Quase-exaustão (Soma ÷11)Ponto de Corte > 3,09 2,54                                  2,72 

Exaustão (Soma ÷5) Ponto de Corte > 3,40 1,8                                     1,8 

 

A Paciente P2 apresenta índices compatíveis com stress tanto no que se 

refere aos sintomas quanto às fases. 

O gráfico abaixo faz a comparação entre os sintomas nos dois momentos 

M1 e M2. 
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GRÁFICO 34 – COMPARATIVO DOS SINTOMAS DE STRESS ESA 
NOS MOMENTOS 1 E 2 DA P2 GC 

 

Apesar da queda da manifestação dos sintomas proincipalmente no ponto 

que a Lipp chama de interpessoal, a paciente continua acima do ponto de corte. Os 

escores de P2  foram 4,2 e 3,4 nos momentos 1 e 2 respectivamente, o ponto de 

corte é > 2,6. No que se refere aos sintomas psicológicos P2 teve como índices 

4,16 e 4,04 e o índice do ponto de corte é 3,50. Pode-se então concluir que P2  

pode ser classificada na categoria de Tricoli e Lipp (2006)  Paciente com Stress, 

com predominância de sintomas psicológicos em estado de resistência nas dois 

momentos. 

GRÁFICO 35 – COMPARATIVO DAS FASES DE STRESS ESA NOS 
MOMENTOS 1 E 2 DE P2 GC 
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 Paciente P3 GC 

 Entrevista 

A paciente se apresenta, fazendo referencia à doença: Bom, sou uma 

menina, como se pode ver, eu tenho lúpus, e eu cansei de ser aquela doente, a 

gente sabe que é doença, mas eu li sobre a doença e vi que não era. Acho que é 

isso M2 Sou uma adolescente que tem lúpus. 

Sobre a vida antes do diagnóstico coloca: “Era normal, eu brincava, até que 

um dia me deu uma febre e aconteceu tudo isso.” M2: “Era meio tensa porque eu 

não sabia o que era daí ficava pensando um monte de coisa ruim. negativa. Ai, sei 

lá. eu pensava, Vinha um monte de coisa na minha cabeça.” 

Fala do seu dia a dia hoje: no M2: “Nossa muito melhor. Dá prá fazer um 

monte de coisa. Não dói nada. Muito bom.” 

O impacto do diagnóstico para P3 foi: “Quando me deu uma febre e daí fui 

consultar no doutor XX e ele me mando me internar. E depois eu fiquei interna uns 

três dia eu acho, e depois quando eu fiquei em casa começou a me dar dor na 

junta, não conseguia andar, tinha que ficar deitada, esticada, porque doía tudo. Ah, 

eu pensei já um monte de coisa. Porque imagina nunca tive nada quando era 

pequena e depois de grande ter essas coisas, depois que a doutora M. deu umas 

coisas lá pra gente ler lá. Ai a gente ficou mais tranqüila. Não achamos que era 

aquela coisa.” M2: “A Dra. M  foi no quarto, chamou a mãe e conversou com ela. 

Daí a mãe ficou desesperada, daí a Dra M. deu umas folhas para ela ler. Daí ela viu 

que não era aquelas coisas daí ela se acalmou,  ficou mais calma. Ah, eu também 

fiquei desesperada depois que ela me contou, mas eu nem quis ler aquele negócio. 

Fiquei doente em dezembro de 2007.” 

O conhecimento sobre a doença para P3: “Que ele é uma doença que se 

não fizer o tratamento ele ataca o coração, órgãos, e osso. E só! Bom, se tem cura 

eu não sei, mas que tem que fazer o tratamento, tem!  Sobre o que acha que vai 

acontecer: “Eu acho que minha vida vai ser normal se eu continuar tomando o 

remédio pro resto da minha vida.”  M2: “É só fazer o tratamento, tomar o remédio 

certinho, mais nada. Fica tudo normal...” 

A razão e a causa de ter adoecido é visto como: “Não sei, porque chegou a 

minha hora. Boa pergunta. Então, não sei. Porque quando me deu aquela febre eu 
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cheguei em casa, eu tava brincando, tava correndo. Cheguei em casa tomei banho 

e começou dar aquela febre e tomava remédio e não abaixava a febre e foi assim.” 

M2: “Acho que seria que quando eu era menor eu tinha infecção na garganta.” 

As relações familiares e as mudanças na forma de relacionamento depois 

do diagnóstico são vistos como: “Muito bem. A gente é tudo unido Agora lá em casa 

a gente somos em três. Três mulheres.Eu, minha mãe e minha tia. A gente se dá 

super bem. Ás vezes até tem aquelas briguinhas, mas ai depois já faz as pazes 

logo: Meu pai morreu. Fez um ano. Ele morreu quase na metade do ano  em 2008. 

Eu não me relacionava com ele. Ele morava em Guarapuava e eu em Laranjeiras. 

Ele nunca ia me ver. Só o pai dele que ia lá me ver. Eu não tinha muito contato com 

ele. Faz uns dois anos. Vai fazer os dois anos (do diagnóstico). Ah, os meus tios 

ficaram mais assim, como eu posso explicar? Eles conversam mais com a gente, 

eles brincam. Mudou totalmente Na escola também. Para melhor O 

comportamento, né! Tudo mundo me trata de um jeito assim que têm elas brigam, 

mas não fala nada, mas agora, Nossa Senhora! Beleza!” M2: “Agora, seria melhor. 

Agora bem, quer dizer, não muito bem. Porque tem gente que não acredita, que 

ainda não acredita que eu venho prá Curitiba pra fazer tratamento, pensa que eu 

venho só passear. Muita Ah, sei lá. Eles parece que dão mais atenção, sabe?” 

P3 GC percebe, como resultado da doença: “Eu não tenho mais aquelas 

dor, não dá febre, raramente eu tenho dor de cabeça, só porque anda no sol, essas 

coisas mais. Que me da mais dor. O que incomoda em ter o diagnóstico: Não me 

incomoda nada.” 

Casar faz parte dos planos para o futuro de P3: “Bem! De certo eu vou 

estar casada, com filhos.” M2: “Ah, eu vou casar, vou ter filhos, vou ser professora 

de física ou de química.” 

Se fosse possível alterar alguma coisa na vida: “Não, não alteraria. Nada. 

Tá tudo bom M2 Nada. Tá muito bom assim.” 

O tratamento médico foi avaliado como excelente: “Excelente.Porque, se eu 

ficasse em Laranjeiras eu garanto que não ia dar certo. Eu ia morrer, né? Daí eu 

vim prá cá que tem mais recursos e achei a Dra M., que é super gente boa e tá me 

tratando.” 
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 SLEDAI 

SLEDAI 

P3 GC 

SETEMBRO 2 

FEVEREIRO 0 

  

SLEDAI mostrando melhora no quadro clínico. 

 VAS 

2     1                                                                  VAS 

A escala aponta para melhora clínica. 

 VAS para os pais 

 2     1                                                                  VAS  

Instrumento apresentando melhora do que se refere ao bem-estar segundo 

a visão dos pais. 

TABELA 8 – ESA  REFERENTE À PACIENTE P3 DO GRUPO CONTROLE 

P3 GC     ESA 

DATA- 16/09/2008                                                                                                                         26/02/09 

I-DETERMINAÇÃO STRESS – SINTOMAS 
(S1+S2...+S44) ÷ 44= 

 

PONTO DE CORTE       > 3,11         1,47                                             2,11 

2-DETERMINAÇÃO STRESS -  FASES 
(F1+F2...+F44)÷44= 

 

PONTO DE CORTE-      > 3,36         2,09                                            2,70 

                                                                    SINTOMA PREDOMINANTE 

Psicológico  (Soma÷24) Ponto de Corte > 3,50 36÷24=1,5                                        63÷24=2,62 
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Cognitivo (Soma÷6) ponto de Corte > 2,83  6÷6=1                                                6÷6=1 

Fisiológico (Soma ÷9) Ponto de Corte > 2,89 14÷9= 1,5                                         15÷9=1,66 

Interpessoal (Soma ÷5) Ponto de Corte > 2,60 5÷5=1                                                9÷5= 1,8 

                                                                        FASE PREDOMINANTE 

Alerta (Soma ÷19)  Ponto de Corte > 3,84 47÷19= 2,47                                  75÷19=3,94 

Resistência (Soma ÷9) Ponto de Corte > 3,11 17÷9= 1,88                                     17÷9=1,88 

Quase-exaustão (Soma ÷11)Ponto de Corte > 3,09 23÷11= 2,09                                    22÷11=2 

Exaustão (Soma ÷5) Ponto de Corte > 3,40 5÷5= 1                                              5÷5=1 

Paciente sem a presença de stress. 

 CHQ-50 

Instrumento mostrando piora no que se refere ao comportamento no item 

sobre ficar irritado ou emburrado passando a resposta de nunca para raras vezes. 

Na seção sobre o bem-estar também são encontradas alterações negativas 

no tocante ao nervosismo e aborrecimento. As respostas passaram de não ficar 

nervoso ou aborrecido nunca, para a maior parte do tempo. Na seção sobre o amor 

próprio ( auto-estima), a mãe responde todos os itens com exceção do referente às 

relações familiares mostrando que a jovem está muito satisfeita. Já o 

relacionamento familiar passa de  muito satisfeito para nem satisfeito nem 

insatisfeito. 

Como nas vezes anteriores a seção oito não será comentada. 

Seção 9 relação familiar a seção apresenta piora nas respostas 

principalmente quanto a maneira como a família se relaciona, passando de  

excelente  para razoável. 

Destaca-se o fato da mãe ter respondido 44 das 50 questões da maneira 

mais positiva possível no M1 representando 88% das questões. No segundo 

momento responde 39 questões desta forma o que representou 78%. 

 



 
169

GRÁFICO 36 – P3 GC COMPARATIVO DOS DOMÍNIOS FÍSICO (PhS) 
E PSICOSSOCIAL (PsS) NOS MOMENTOS 1 E 2 CHQ-
50 

 

 

 CHQ-87 

Escala apresentando alteração negativa. Na primeira aplicação a paciente 

apresentou 91,95% de respostas as mais positivas possíveis. Posteriormente sua 

porcentagem baixou para 54,02% com 47 respostas dessa natureza. A seção bem-

estar geral teve todas as suas questões alteradas. 

No cômputo geral o instrumento aponta para acentuada piora nos domínios 

psicossociais. 

 

 Paciente P4 GC 

P4GC tem 15 anos. Filha única (adotiva), seus pais são comerciantes. Com 

diagnóstico de LES há 4 anos e meio, a evolução da doença ocorreu de modo 

tranquilo. Uma menina extrovertida, simpática, sedutora e manipulador. Conta 

gostar da escola e ter muitos amigos. Relação boa com os pais e tumultuada com o 

avô.  

 Entrevista  
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P4 GC se apresenta falando sobre o seu temperamento, dizendo: “Não sei! 

Uma pessoa! Deixa eu vê! Um pouquinho irritada, chata só ás vezes, eu sou uma 

pessoa gorda! Deixa eu ver que mais. Simpática as vezes. M2 Eu sou eu. Sou uma 

pessoa extrovertida, chata as vezes, preguiçosa, depende do momento. Depende 

do momento, da pessoa.” 

Quando perguntada sobre como a vida antes do diagnóstico do lúpus: “Era 

quase igual tá agora. Só que agora tem que me preocupar mais, né! O lúpus! Eu 

não posso ___, não posso sangrar muito... Só!” M2: “Quase igual, só que agora 

tenho que me cuidar mais um pouquinho, e não pode pegar muito sol porque 

mancha a pele. Mas era quase igual agora. Não mudou quase nada.” 
Impacto do diagnóstico foi sentido por P4 como: “Eu fiquei assustada. 

Depois eu entendi que não tinha nada. Que é uma doença que não tem cura, mas 

eu também não morrer dela.” M2: “Sei lá. Eu fiquei assustada porque eu sabia o 

que era. Nunca tinha ouvido falar. Depois me explicaram ai eu já tinha entendido.” 
Conhecimento da doença: “Mas eu não sei quase nada Que toma remédio. 

Tem um lá ___ que se melhorar eu fico um tempo sem tomar remédio.” M2: Eu sei 

que uma coisa tem que ficar, que agora eu to tomando remédio, mas parece que se 

eu não me cuidar ou ficar sem tomar remédio ___ fica coçando. É uma doença que 

não tem cura, mas também você morre dela. Você fica com ela, mas não morre 

dela.” 

Quanto ao que vai acontecer, diz: “Não sei! Eu sou normal!”  M2: “Sei lá! 

Comigo? Mas por causa da doença? Acho que nada.” 

O motivo e a causa da doença são vistos como: “A doutora Márcia falou 

que podia ser emoção. “Eu tava normal.” M2: “Não sei! A médica falou que as 

vezes vem do emocional. Sei lá! Eu era calma Não, eu era agitada, mas não sei. O 

quê? Não sei o que causou o lúpus.” 

A relação com a família é vista: “Boa e mais ou menos. Eu me estresso 

muito com meu pai. Com minha mãe não dá pra estressar, porque ela se estressa 

mais ainda, então a voz dela é mais forte ainda. Porque ele me irrita; porque ele me 

coloca no ponto de equilíbrio de tudo . É! Ele me enche o saco.” M2: “Boa. Boa! 

Como toda família no geral, ou com minha mãe e meu pai? Eu me dou mais bem 

com a família da parte da minha mãe, do que da parte do meu pai. Parte do meu 

pai é muito chata, não suporto ele. Não! Só falo bom dia para ele quando ele vem 

me encher o saco. Todo dia. Dou bom dia, só o necessário. De conversa não!” 
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Se percebeu alguma mudança na forma como as pessoas se relacionam: 

“No começo eu não gostei, mas depois eu me acostumei. Eles ficam olhando se eu 

fico inchada, mas isso é ruim! Porque eles não deixam eu sair, eu tenho que ficar 

só com a família. Eles imaginam que eu sou só pra eles, não para mim.” 

Como resultado do lúpus aponta: “Não sei. Eu engordei. Ah, eu não sei. Eu 

tenho que tomar alguns remédios, só!” 

O que mais incomoda em ter o diagnóstico: “Engordar. Não é engordar, é 

inchaço.” M2: “Ficar lembrando de tomar. Remédios. Minha mãe que me lembra ás 

vezes, tem dia que eu esqueço e tomo atrasado.” 

Como é imagina a vida no futuro: Vou continuar tomando meus remédios 

certinho e vou voltar ao normal.Linda, magra, maravilhosa Queria realizar grandes 

sonhos, eu queria voar. M2: “Eu no futuro? Uma pessoa rica. Quero ser rica só pra 

ajudar as pessoas, “Fazendo o quê? Sei lá. Eu queria ser rica para abrir um canil 

para pegar os cachorrinhos desabrigados. Vou ter uma profissão. Não sei! Queria 

ser médica pediatra. Por ai.”  

As alterações que faria se fosse possível: “Acho que não. Eu queria meu 

avô mais bonzinho. Quando ele vai viajar ela amarra a TV pra ninguém assistir. Ai a 

gente vai lá, desamarra e assiste; quando ele volta a gente amarra igual tava. Teria 

um irmão mais novo. Não muito mais novo assim, mas assim mais... Aumentaria 

minha mesada. Meu pai me dá muito pouco. Só. Uma oficina na minha sala 

também.” M2: “Não alteraria nada! Eu acho que não.” 
Avaliação do tratamento médico: “É bom. Mais ou menos Ah, não sei 

explicar (melhora). Sei lá! Acho que o remédio, alguma coisa do gênero.” 

 SLEDAI 

SLEDAI 

P4 GC 

SETEMBRO 2 

JANEIRO 0 

 VAS 

         _2___1_________   ________________________________        VAS 
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Instrumento apresentando melhora clinica. 

 VAS para os pais 

   _2___1_________   ________________________________        VAS 

Instrumento apresentando melhora clínica. 

TABELA 9 – ESA  REFERENTE À PACIENTE P4 DO GRUPO CONTROLE 

ESA 

DATA-05 /09/2008                                             P4 GC                                             08/01/09 
I-DETERMINAÇÃO STRESS – SINTOMAS 

(S1+S2...+S44) ÷ 44=  

PONTO DE CORTE       > 3,11 2,27                                        2,36 
2-DETERMINAÇÃO STRESS -  FASES 

(F1+F2...+F44)÷44=  

PONTO DE CORTE-      > 3,36 2,97                                        3,86 

SINTOMA PREDOMINANTE 

Psicológico  (Soma÷24) Ponto de Corte > 3,50 2,45                                          2,45 

Cognitivo (Soma÷6) ponto de Corte > 2,83 2,5                                            2,33 

Fisiológico (Soma ÷9) Ponto de Corte > 2,89 2,11                                         2,11 

Interpessoal (Soma ÷5) Ponto de Corte > 2,60 1,4                                            2,4 
                                                                         

FASE PREDOMINANTE 

Alerta (Soma ÷19)  Ponto de Corte > 3,84 3,15                                   4,05 

Resistência (Soma ÷9) Ponto de Corte > 3,11 2,22                                  4,33 

Quase-exaustão (Soma ÷11)Ponto de Corte > 3,09 2,72                                  2,9 

Exaustão (Soma ÷5) Ponto de Corte > 3,40 
 

4,2                                     4,2 

 
A paciente apresenta stress segundo o critério de avaliação criado por 

LIpp& Tricolli. 
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O gráfico a seguir faz a comparação da frequência dos sintomas nos 2 

momentos. 

 
GRÁFICO 37 – COMPARATIVO DOS SINTOMAS DE STRESS ESA 

NOS MOMENTOS 1 E 2 DA P4 GC 

 

Percebe-se um aumento no que se refere aos sintomas psicológicos, 

mesmo com a alteração sofrida a paciente não apresenta sintoma preponderante, 

estando na fase de exaustão.  

GRÁFICO 38 – COMPARATIVO DAS FASES DE STRESS ESA NOS 
MOMENTOS 1 E 2 DE P4 GC 
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 CHQ-50 

O instrumento apresenta piora nos itens relativos ao bem-estar e a 

autoestima. 

A saúde geral apresenta pequena variação negativa passando de muito 

boa para boa. A dor também apresentou melhora tanto na que se refere à 

intensidade quanto na freqüência. A escala mostra uma grande insatisfação da 

jovem em relação ao seu corpo.   

Percebe-se pela análise do CHQ - 50 uma alteração positiva no quesito 

saúde e uma alteração negativa no que se refere aos aspectos emocionais. As 

maiores alterações ocorreram nas seções 6 bem estar e auto-estima. A mãe vê o 

comportamento de sua filha como muito bom. As relações familiares também 

apresentaram alteração positiva, a capacidade da família entender-se passou de 

boa para excelente.  

 
GRÁFICO 39 – P4 GC COMPARATIVO DOS DOMÍNIOS FÍSICO (PhS) 

E PSICOSSOCIAL (PsS) NOS MOMENTOS 1 E 2 CHQ-
50. 

 

A análise do resultados obtidos pelos domínios nos dois momentos da 

pesquisa percebe-se que no que diz respeito às questões físicas houve uma 

alteração positiva passando de 53,6 para 55,2. Já o domínio Psicossocial 

apresentou piora passando de 47,1 para 39,6 ( o valor de referencia seria 50±10). 
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 CHQ-87 

A escala mostra ligeira piora nos pontos referentes ao bem- estar geral e à 

auto-estima. A questão que apresentou piora acentuada foi sobre se sentir sozinha 

que a jovem respondeu passando dêem nenhum momento para na maior parte do 

tempo. A saúde geral apresentou melhora. 

Comparativo entre os Grupos Experimental e Controle 

 O objetivo maior deste trabalho foi estudar o efeito da técnica psicoterápica 

do Sandplay. Para tal os grupos os foram comparados em relação aos resultados 

obtidos nas duas avaliações e em relação à diferença entre as duas avaliações. 

Outro objetivo foi comparar, dentro de cada grupo, a avaliação inicial com a 

avaliação final. Assim realizou-se um estudo estatístico comparando os dois grupos 

com a finalidade de verificar se as diferenças entre os grupos eram significativas. 

Todos os pacientes foram avaliados em dois momentos: inicial (M1) e final (M2, 

após a intervenção) com a aplicação de dois instrumentos de avaliação: CHQ-SF50 

e CHQ- PF87. Os escores obtidos nos blocos de questões dos dois instrumentos 

CHQ-SF50 e CHQ-PF87 foram calculados de acordo com as orientações descritas 

no manual de aplicação do Children Health Questionnaire (HealthActCHQ, 2008).   

Para a comparação dos grupos em relação aos escores, foi usado o teste 

não-paramétrico de Mann-Whitney. A comparação dos escores nas duas 

avaliações, dentro de cada grupo foi feita considerando-se o teste não-paramétrico 

de Wilcoxon. Valores de p<0,05 indicaram significância estatística. Os dados foram 

organizados em planilha Excel e analisados com o programa computacional 

Statistica v.8.0. 

 

 CHQ-SF50 

Inicialmente, para os escores de cada bloco de questões (inicial: M1; final: 

M2 e a diferença entre inicial e final: M2-M1), testou-se a hipótese nula de que os 

resultados do grupo estudo são iguais aos resultados do grupo controle, versus a 

hipótese alternativa de resultados diferentes. Na tabela abaixo são apresentadas 
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estatísticas descritivas dos escores para cada grupo e os valores de “p” dos testes 

estatísticos. 

TABELA 10 – ESCORES E VALORES DE “p”. 

Variável Avaliação Grupo n Média Mediana Mínimo Máximo 
Desvio 

padrão 

Valor de p* 

(Estudo x Controle) 

Saúde Geral M1 Estudo 5 48,0 60 30 60 16,4  

  Controle 4 82,5 85 60 100 16,6 0,032 

 M2 Estudo 5 70,0 60 30 100 30,0  

  Controle 4 76,3 72,5 60 100 19,7 0,905 

 M2-M1 Estudo 5 22,0 30 -30 40 29,5  

  Controle 4 -6,3 0 -25 0 12,5 0,190 

Atividade 

Física 
M1 Estudo 5 98,9 100 94,4 100 2,5  

  Controle 4 97,2 100 88,9 100 5,6 0,905 

 M2 Estudo 5 82,2 100 11,1 100 39,8  

  Controle 4 100,0 100 100 100 0,0 0,730 

 M2-M1 Estudo 5 -16,7 0 -83,3 0 37,3  

  Controle 4 2,8 0 0 11,1 5,6 0,413 

Limitações 

Sociais/ 
M1 Estudo 5 100,0 100 100 100 0,0  

Comporta 

Mental 
 Controle 4 88,9 100 55,6 100 22,2 0,556 

 M2 Estudo 5 100,0 100 100 100 0,0  

  Controle 4 91,7 100 66,7 100 16,7 0,556 

 M2-M1 Estudo 5 0,0 0 0 0 0,0  

  Controle 4 2,8 0 0 11,1 5,6 0,556 

Limitações 
Sociais/ 

Físicas 
M1 Estudo 5 93,3 100 66,7 100 14,9  

  Controle 4 100,0 100 100 100 0,0 0,730 

 M2 Estudo 5 80,0 100 0 100 44,7  

  Controle 4 91,7 100 66,7 100 16,7 1 

 M2-M1 Estudo 5 -13,3 0 -66,7 0 29,8  

  Controle 4 -8,3 0 -33,3 0 16,7 1 

Dor corporal M1 Estudo 5 66,0 60 50 100 19,5  

  Controle 4 80,0 80 60 100 16,3 0,286 

 M2 Estudo 5 73,0 70 35 100 27,7  

  Controle 4 80,0 85 50 100 24,5 0,730 

 M2-M1 Estudo 5 7,0 10 -30 40 33,8  
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  Controle 4 0,0 -5 -10 20 14,1 0,905 

Comportamento M1 Estudo 5 84,8 91,7 55,8 100 17,7  

  Controle 4 65,0 65,4 29,2 100 31,5 0,413 

 M2 Estudo 5 95,8 95,8 91,7 100 4,2  

  Controle 4 70,8 68,3 50,8 95,8 23,0 0,063 

 M2-M1 Estudo 5 11,0 8,3 -4,2 35,8 15,7  

  Controle 4 5,8 2,9 -4,2 21,7 11,1 0,730 

Comportamento  

Global M1 Estudo 5 89,0 100 60 100 17,5  

  Controle 4 71,3 92,5 0 100 48,0 0,730 

 M2 Estudo 5 100,0 100 100 100 0,0  

  Controle 4 75,0 85 30 100 30,8 0,063 

 M2-M1 Estudo 5 11,0 0 0 40 17,5  

  Controle 4 3,8 0 -15 30 18,9 0,556 

Saúde mental M1 Estudo 5 84,0 85 60 100 14,7  

  Controle 4 62,5 70 15 95 34,8 0,286 

 M2 Estudo 5 91,0 95 80 100 8,2  

  Controle 4 55,0 55 35 75 16,3 0,016 

 M2-M1 Estudo 5 7,0 10 -20 25 16,8  

  Controle 4 -7,5 -5 -40 20 24,7 0,413 

 

 

Variável Avaliação Grupo n Média Mediana Mínimo Máximo 
Desvio 

padrão 

Valor de p* 

(Estudo x Controle) 

Auto 

Estima 
M1 Estudo 5 78,3 79,2 54,2 95,8 15,1  

  Controle 4 70,8 77,1 29,2 100 33,5 0,905 

 M2 Estudo 5 84,2 87,5 45,8 100 22,3  

  Controle 4 58,3 58,3 25 91,7 36,2 0,286 

 M2-M1 Estudo 5 5,8 8,3 -8,3 16,7 9,1  

  Controle 4 -12,5 -8,3 -33,3 0 14,4 0,063 

Percepção M1 Estudo 5 58,0 60 47,5 68,3 8,7  

Saúde  

Global 

 

 Controle 4 75,2 76,7 66,7 80,8 6,0 0,032 

 M2 Estudo 5 68,3 63,3 55,8 83,3 12,2  

  Controle 4 62,7 65,4 43,3 76,7 16,0 0,413 

 M2-M1 Estudo 5 10,3 5 -3,3 31,7 13,6  

  Controle 4 -12,5 -12,5 -33,3 8,3 18,3 0,111 

Alterações  

na saúde 
M1 Estudo 5 45,0 50 0 75 32,6  
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  Controle 4 75,0 87,5 25 100 35,4 0,190 

 M2 Estudo 5 50,0 50 25 100 30,6  

  Controle 4 75,0 75 50 100 20,4 0,190 

 M2-M1 Estudo 5 5,0 0 -50 75 48,1  

  Controle 4 0,0 0 -50 50 40,8 0,905 

Impacto 

Pais 

Emocional 
M1 Estudo 5 61,7 66,7 0 91,7 36,1  

  Controle 4 70,8 75 33,3 100 30,8 0,730 

 M2 Estudo 5 83,3 100 41,7 100 25,7  

  Controle 4 70,8 75 41,7 91,7 22,0 0,286 

 
 

M2-M1 
Estudo 5 21,7 33,3 -50 100 55,8  

  Controle 4 0,0 4,2 -33,3 25 24,5 0,556 

Impacto 

Parental 
M1 Estudo 5 86,7 88,9 66,7 100 14,5  

  Controle 4 100,0 100 100 100 0,0 0,190 

Tempo M2 Estudo 5 88,9 100 44,4 100 24,8  

  Controle 4 88,9 94,4 66,7 100 15,7 0,730 

 M2-M1 Estudo 5 2,2 11,1 -55,6 33,3 34,6  

  Controle 4 -11,1 -5,6 -33,3 0 15,7 0,286 

Atividades M1 Estudo 5 88,3 91,7 75 100 12,6  

Familiares  Controle 4 89,6 100 58,3 100 20,8 0,730 

 M2 Estudo 5 90,0 100 50 100 22,4  

  Controle 4 91,7 97,9 70,8 100 14,0 0,730 

 M2-M1 Estudo 5 1,7 0 -25 25 18,1  

  Controle 4 2,1 0 -4,2 12,5 7,2 0,905 

Coesão M1 Estudo 5 75,0 85 30 100 30,0  

Familiar  Controle 4 61,3 72,5 0 100 44,0 0,730 

 M2 Estudo 5 84,0 100 60 100 21,9  

  Controle 4 61,3 57,5 30 100 36,6 0,286 

 M2-M1 Estudo 5 9,0 0 -25 40 26,1  

  Controle 4 0,0 15 -70 40 49,7 1 

Variável Avaliação Grupo n Média Mediana Mínimo Máximo 
Desvio 

padrão 

Valor de p* 

(Estudo x Controle) 

PhS M1 Estudo 5 47,6 45,0 41,3 59,0 6,9  

  Controle 4 57,0 56,3 52,6 62,7 4,7 0,111 

 M2 Estudo 5 43,0 52,7 9,1 55,3 19,5  

  Controle 4 54,4 55,9 48,1 57,6 4,3 0,190 

 M2-M1 Estudo 5 -4,5 -4,7 -32,2 10,2 17,1  

  Controle 4 -2,6 0,6 -14,7 3,0 8,3 1 

PsS M1 Estudo 5 53,4 54,3 43,4 60,1 6,9  

  Controle 4 44,8 47,7 20,0 64,1 18,3 0,556 
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 M2 Estudo 5 60,4 62,6 52,3 64,6 4,9  

  Controle 4 42,6 43,2 33,2 50,6 7,7 0,016

 M2-M1 Estudo 5 7,0 10,3 -7,8 16,0 9,5  

  Controle 4 -2,3 -4,4 -13,5 13,2 11,4 0,413 

* Teste não-paramétrico de Mann-Whitney, p<0,05 
 

Percebe-se pela na análise estatística que no CHQ-50 houve alterações 

significativas nos itens Saúde Geral, no M1 com um valor de p=0,032. 

Saúde Mental/ Bem-Estar, que engloba as questões: ficou amuado ou teve 

crises de choro? se sentiu sozinho? ficou nervoso? ficou aborrecido ou contrariado? 

ficou alegre/ animado? As diferenças significativas aparecem no momento 2 com 

um valor de p=0,016. 

Na seção Percepção da Saúde Global houve uma diferença significativa em 

os grupos no M1, com um valor de p=0,032 

Um ponto relevante para esse trabalho foi a diferença encontrada na 

Síntese do CHQ-50 no Domínio Psicossocial, essa diferença foi encontrada no M2 

com um valor de p = 0,016. 

Em seguida, dentro de cada grupo, testou-se a hipótese nula de que os 

resultados na primeira avaliação são iguais aos resultados na segunda avaliação, 

versus a hipótese alternativa de resultados diferentes. Na tabela abaixo são 

apresentados os valores de p dos testes estatísticos. 

 
TABELA 11 – VALORES DE p DOS TESTES ESTATÍSTICOS 

Variável 
Estudo  Controle

Valor de p* 

(M1 x M2) 
Valor de p* 

(M1 x M2) 

Saúde Global 0,138 ---

Atividades Fisicas --- ---

Limitaçoes.Emoc. --- ---

Limitações. fisiica --- ---

Dor 0,500 1

Comportamento 0,144 0,361
Comportamento 

.Global 
--- --- 

Bem estar 0,345 0,465

Autoestima 0,225 0,109
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Saúde Global 0,106 0,273

Saúde Mudanças 0,855 ---
Impacto parental 

emocional 
0,500 1 

Impacto /parental 

tempo 
0,715 --- 

Atividades familiares 0,789 ---

Coesão familiar 0,285 1

PhS 0,893 1

PsS 0,138 0,465
* Teste não-paramétrico de Wilcoxon, p<0,05 

--- Teste não aplicável  

 
Nesse ponto não foram encontradas diferenças significativas. Entre os 

resultados do momento 1 com  os do momento 2  do mesmo grupo. 

Nos gráficos abaixo são apresentados os valores dos escores finais PhS e 

PsS individuais dos pacientes avaliados, nos dois momentos. 
 
GRÁFICO 40 – ESCORES FINAIS DE PhS E PsS MOMENTO 1 
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O Domínio Físico (PhS) do CHQ-50 apresentado no gráfico acima mostra 

os resultados das pacientes. Percebe-se melhora das manifestações ”físicas“ da 
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doença nas pacientes do grupo experimental P3 e P5, leve piora em P1 e P4 e uma 

piora acentuada da P2. 

Nas pacientes do grupo controle pode-se observar piora na paciente P2GC, 

estabilidade na P1 e uma ligeira melhora nas pacientes P3 e P4GC. 

 

 

GRÁFICO 41 - ESCORES FINAIS DE PhS E PsS MOMENTO 2 
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Pelos gráficos pode-se observar o padrão de evolução das respostas do 

grupo estudo (ou experimental) e do grupo Controle. O grupo experimental 

apresenta uma evolução positiva em seus integrantes, com exceção da paciente 2.  

 CHQ-PF87 

TABELA 12 – ESCORES E VALORES DE “p”. 

Variável Avaliação Grupo n Média Mediana Mínimo Máximo 
Desvio 

padrão 

Valor de p* 

(Estudo x Controle) 

Saúde Geral M1 Estudo 5 48,0 60 30 60 16,4  

  Controle 4 82,5 85 60 100 16,6 0,032 

 M2 Estudo 5 70,0 60 30 100 30,0  

  Controle 4 76,3 72,5 60 100 19,7 0,905 
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 M2-M1 Estudo 5 22,0 30 -30 40 29,5  

  Controle 4 -6,3 0 -25 0 12,5 0,190 

Atividade 

Física 
M1 Estudo 5 98,9 100 94,4 100 2,5  

  Controle 4 97,2 100 88,9 100 5,6 0,905 

 M2 Estudo 5 82,2 100 11,1 100 39,8  

  Controle 4 100,0 100 100 100 0,0 0,730 

 M2-M1 Estudo 5 -16,7 0 -83,3 0 37,3  

  Controle 4 2,8 0 0 11,1 5,6 0,413 

Limitações 

Sociais/ 
M1 Estudo 5 100,0 100 100 100 0,0  

Comporta 

Mental 
 Controle 4 88,9 100 55,6 100 22,2 0,556 

 M2 Estudo 5 100,0 100 100 100 0,0  

  Controle 4 91,7 100 66,7 100 16,7 0,556 

 M2-M1 Estudo 5 0,0 0 0 0 0,0  

  Controle 4 2,8 0 0 11,1 5,6 0,556 

Limitações 
Sociais/ 

Físicas 
M1 Estudo 5 93,3 100 66,7 100 14,9  

  Controle 4 100,0 100 100 100 0,0 0,730 

 M2 Estudo 5 80,0 100 0 100 44,7  

  Controle 4 91,7 100 66,7 100 16,7 1 

 M2-M1 Estudo 5 -13,3 0 -66,7 0 29,8  

  Controle 4 -8,3 0 -33,3 0 16,7 1 

Dor corporal M1 Estudo 5 66,0 60 50 100 19,5  

  Controle 4 80,0 80 60 100 16,3 0,286 

 M2 Estudo 5 73,0 70 35 100 27,7  

  Controle 4 80,0 85 50 100 24,5 0,730 

 M2-M1 Estudo 5 7,0 10 -30 40 33,8  

  Controle 4 0,0 -5 -10 20 14,1 0,905 

Comportamento M1 Estudo 5 84,8 91,7 55,8 100 17,7  

  Controle 4 65,0 65,4 29,2 100 31,5 0,413 

 M2 Estudo 5 95,8 95,8 91,7 100 4,2  

  Controle 4 70,8 68,3 50,8 95,8 23,0 0,063 

 M2-M1 Estudo 5 11,0 8,3 -4,2 35,8 15,7  

  Controle 4 5,8 2,9 -4,2 21,7 11,1 0,730 

Comportamento  

Global 
M1 Estudo 5 89,0 100 60 100 17,5  

  Controle 4 71,3 92,5 0 100 48,0 0,730 

 M2 Estudo 5 100,0 100 100 100 0,0  
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  Controle 4 75,0 85 30 100 30,8 0,063 

 M2-M1 Estudo 5 11,0 0 0 40 17,5  

  Controle 4 3,8 0 -15 30 18,9 0,556 

Saúde mental M1 Estudo 5 84,0 85 60 100 14,7  

  Controle 4 62,5 70 15 95 34,8 0,286 

 M2 Estudo 5 91,0 95 80 100 8,2  

  Controle 4 55,0 55 35 75 16,3 0,016 

 M2-M1 Estudo 5 7,0 10 -20 25 16,8  

  Controle 4 -7,5 -5 -40 20 24,7 0,413 

Variável Avaliação Grupo n Média Mediana Mínimo Máximo 
Desvio 

padrão 

Valor de p* 

(Estudo x 

Controle) 

Auto 

Estima 
M1 Estudo 5 78,3 79,2 54,2 95,8 15,1  

  Controle 4 70,8 77,1 29,2 100 33,5 0,905 

 M2 Estudo 5 84,2 87,5 45,8 100 22,3  

  Controle 4 58,3 58,3 25 91,7 36,2 0,286 

 M2-M1 Estudo 5 5,8 8,3 -8,3 16,7 9,1  

  Controle 4 -12,5 -8,3 -33,3 0 14,4 0,063 

Percepção M1 Estudo 5 58,0 60 47,5 68,3 8,7  

Saúde  

Global 

 

 Controle 4 75,2 76,7 66,7 80,8 6,0 0,032 

 M2 Estudo 5 68,3 63,3 55,8 83,3 12,2  

  Controle 4 62,7 65,4 43,3 76,7 16,0 0,413 

 M2-M1 Estudo 5 10,3 5 -3,3 31,7 13,6  

  Controle 4 -12,5 -12,5 -33,3 8,3 18,3 0,111 

Alterações  

na saúde 
M1 Estudo 5 45,0 50 0 75 32,6  

  Controle 4 75,0 87,5 25 100 35,4 0,190 

 M2 Estudo 5 50,0 50 25 100 30,6  

  Controle 4 75,0 75 50 100 20,4 0,190 

 M2-M1 Estudo 5 5,0 0 -50 75 48,1  

  Controle 4 0,0 0 -50 50 40,8 0,905 

Impacto 

Pais 

Emocional 

M1 Estudo 5 61,7 66,7 0 91,7 36,1  

  Controle 4 70,8 75 33,3 100 30,8 0,730 
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 M2 Estudo 5 83,3 100 41,7 100 25,7  

  Controle 4 70,8 75 41,7 91,7 22,0 0,286 

 
 

M2-M1 
Estudo 5 21,7 33,3 -50 100 55,8  

  Controle 4 0,0 4,2 -33,3 25 24,5 0,556 

Impacto 

Parental 
M1 Estudo 5 86,7 88,9 66,7 100 14,5  

  Controle 4 100,0 100 100 100 0,0 0,190 

Tempo M2 Estudo 5 88,9 100 44,4 100 24,8  

  Controle 4 88,9 94,4 66,7 100 15,7 0,730 

 M2-M1 Estudo 5 2,2 11,1 -55,6 33,3 34,6  

  Controle 4 -11,1 -5,6 -33,3 0 15,7 0,286 

Atividades M1 Estudo 5 88,3 91,7 75 100 12,6  

Familiares  Controle 4 89,6 100 58,3 100 20,8 0,730 

 M2 Estudo 5 90,0 100 50 100 22,4  

  Controle 4 91,7 97,9 70,8 100 14,0 0,730 

 M2-M1 Estudo 5 1,7 0 -25 25 18,1  

  Controle 4 2,1 0 -4,2 12,5 7,2 0,905 

Coesão M1 Estudo 5 75,0 85 30 100 30,0  

Familiar  Controle 4 61,3 72,5 0 100 44,0 0,730 

 M2 Estudo 5 84,0 100 60 100 21,9  

  Controle 4 61,3 57,5 30 100 36,6 0,286 

 M2-M1 Estudo 5 9,0 0 -25 40 26,1  

  Controle 4 0,0 15 -70 40 49,7 1 

Variável Avaliação Grupo n Média Mediana Mínimo Máximo 
Desvio 

padrão 

Valor de p* 

(Estudo x 

Controle) 

PhS M1 Estudo 5 47,6 45,0 41,3 59,0 6,9  

  Controle 4 57,0 56,3 52,6 62,7 4,7 0,111 

 M2 Estudo 5 43,0 52,7 9,1 55,3 19,5  

  Controle 4 54,4 55,9 48,1 57,6 4,3 0,190 

 M2-M1 Estudo 5 -4,5 -4,7 -32,2 10,2 17,1  

  Controle 4 -2,6 0,6 -14,7 3,0 8,3 1 

PsS M1 Estudo 5 53,4 54,3 43,4 60,1 6,9  

  Controle 4 44,8 47,7 20,0 64,1 18,3 0,556 

 M2 Estudo 5 60,4 62,6 52,3 64,6 4,9  

  Controle 4 42,6 43,2 33,2 50,6 7,7 0,016 
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 M2-M1 Estudo 5 7,0 10,3 -7,8 16,0 9,5  

  Controle 4 -2,3 -4,4 -13,5 13,2 11,4 0,413 

• Teste não-paramétrico de Mann-Whitney, p<0,05 

 

Na análise estatística, fica determinado que a única seção em que se 

encontrou diferença significativa foi no quesito Saúde Mental (Bem-Estar Geral). 

Com questões como por ex: Se sentiu triste? se sentiu sozinho? entre outras. 

A seção Saúde Mental/ Bem–Estar apresentou diferenças significativas 

tanto no CHQ-50 quanto no CHQ-87. 

Em seguida, dentro de cada grupo, testou-se a hipótese nula de que os 

resultados na primeira avaliação são iguais aos resultados na segunda avaliação, 

versus a hipótese alternativa de resultados diferentes. Na tabela abaixo são 

apresentados os valores de p dos testes estatísticos. 

TABELA 13 – VALORES DO p DOS TESTES ESTATÍSTICOS 

Variável 

Experimental Controle 

Valor de p*  

(M1 x M2) 

Valor de p* 

(M1 x M2) 

Saúde G --- 0,423 

Ativ Fisia --- --- 

Lim.Emoc. --- --- 

Lim. Comp --- --- 

Lim. fisiica --- --- 

Dor 0,423 0,584 

Comporta/ 0,043 0,465 

Comp.Global --- --- 

Bem estar 0,225 0,465 

Auto estima 0,584 0,465 

SaúdeG 0,345 0,465 

Saúde Mud 0,593 --- 

Ativ fam 1 --- 

Coesão fam. 0,893 --- 

* Teste não-paramétrico de Wilcoxon, p<0,05 
--- Teste não aplicável  

 
 

Pela análise estatística não foram encontradas diferenças significativas 

entre os dois momentos de um mesmo grupo. 
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Análise das variáveis do ESA (Escala de Stress para Adolescentes) 

Inicialmente, para cada uma das variáveis do ESA (inicial: M1; final: M2 e a 

diferença entre inicial e final: M2-M1), testou-se a hipótese a hipótese nula de que 

os resultados do grupo estudo são iguais aos resultados do grupo controle, versus 

a hipótese alternativa de resultados diferentes. Na tabela abaixo são apresentadas 

estatísticas descritivas dos escores para cada grupo e os valores de “p” dos testes 

estatísticos. 

TABELA 14 – ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS DOS ESCORES PARA CADA GRUPO E 
VALORES DE “p” DOS TESTES ESTATÍSTICOS 

Variável Avaliação Grupo n Média Mediana Mínimo Máximo 
Desvio 

padrão 
Valor de p* 

(Estudo x Controle) 

Sint-geral M1 Estudo 5 2,1 2,1 1,3 2,6 0,6 

  Controle 4 2,3 2,3 1,5 3,3 0,7 0,730 

 M2 Estudo 5 1,6 1,8 1,2 2,0 0,3 

  Controle 4 2,6 2,4 2,1 3,3 0,5 0,016 

 M2-M1 Estudo 5 -0,4 -0,7 -0,8 0,1 0,4 

  Controle 4 0,2 0,2 0,0 0,6 0,3 0,063 

Psi M1 Estudo 5 2,2 2,5 1,3 2,9 0,8 

  Controle 4 2,7 2,6 1,5 4,2 1,1 0,730 

 M2 Estudo 5 1,7 1,9 1,2 2,0 0,3 

  Controle 4 3,1 2,9 2,5 4,0 0,7 0,016 

 M2-M1 Estudo 5 -0,5 -0,8 -1,0 0,6 0,7 

  Controle 4 0,3 0,2 -0,1 1,1 0,6 0,111 

Cog M1 Estudo 5 2,1 1,7 1,0 3,5 1,0 

  Controle 4 1,5 1,3 1,0 2,5 0,7 0,286 

 M2 Estudo 5 1,6 1,0 1,0 3,3 1,0 

  Controle 4 1,5 1,3 1,0 2,3 0,6 1 

 M2-M1 Estudo 5 -0,5 -0,7 -1,0 0,0 0,4 

  Controle 4 -0,1 -0,1 -0,3 0,2 0,2 0,190 

Fisio M1 Estudo 5 1,9 2,2 1,3 2,3 0,5 

  Controle 4 1,8 1,8 1,5 2,1 0,3 0,730 

 M2 Estudo 5 1,6 1,8 1,1 2,1 0,4 

  Controle 4 2,1 2,1 1,7 2,6 0,4 0,111 

 M2-M1 Estudo 5 -0,3 -0,2 -0,6 -0,1 0,2 

  Controle 4 0,3 0,2 0,0 0,8 0,3 0,016 
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Inter M1 Estudo 5 1,9 1,6 1,0 3,4 0,9 

  Controle 4 2,1 1,6 1,0 4,2 1,4 1 

 M2 Estudo 5 1,6 1,4 1,0 2,6 0,6 

  Controle 4 2,4 2,2 1,8 3,4 0,7 0,111 

 M2-M1 Estudo 5 -0,3 -0,4 -0,8 0,4 0,4 

  Controle 4 0,3 0,5 -0,8 1,0 0,8 0,413 

Fases G M1 Estudo 5 2,7 3,0 1,5 3,6 0,9 

  Controle 4 2,7 2,5 2,0 3,7 0,8 1 

 M2 Estudo 5 2,0 2,3 1,2 2,5 0,5 

  Controle 4 3,4 3,5 2,7 3,9 0,5 0,016 

 M2-M1 Estudo 5 -0,7 -1,1 -1,2 0,2 0,6 

  Controle 4 0,7 0,8 0,1 1,3 0,5 0,032 

Alerta M1 Estudo 5 2,7 2,7 1,4 3,9 1,1 

  Controle 4 3,0 2,8 2,2 4,4 1,0 0,730 

 M2 Estudo 5 2,3 2,3 1,3 2,8 0,6 

  Controle 4 4,1 4,1 3,9 4,4 0,2 0,016 

 M2-M1 Estudo 5 -0,4 -0,4 -1,1 0,9 0,8 

  Controle 4 1,1 1,2 0,1 1,9 0,8 0,032 

Resis M1 Estudo 5 2,3 1,8 1,0 4,2 1,3 

  Controle 4 2,6 2,1 1,6 4,7 1,4 0,730 

 M2 Estudo 5 2,0 1,9 1,2 3,0 0,6 

  Controle 4 3,4 3,3 1,9 5,0 1,5 0,111 

 M2-M1 Estudo 5 -0,3 0,1 -1,2 0,2 0,7 

  Controle 4 0,8 0,6 0,0 2,1 0,9 0,111 

Quase M1 Estudo 5 2,4 2,6 1,5 3,0 0,7 

  Controle 4 2,4 2,3 2,1 2,7 0,3 0,905 

 M2 Estudo 5 1,7 1,6 1,2 2,2 0,4 

  Controle 4 2,8 2,8 2,0 3,5 0,6 0,032 

 M2-M1 Estudo 5 -0,7 -0,7 -1,4 -0,1 0,5 

  Controle 4 0,4 0,2 -0,1 1,5 0,7 0,016 

Exaustão M1 Estudo 5 2,7 2,6 1,0 4,2 1,4 

  Controle 4 2,2 1,8 1,0 4,2 1,4 0,730 

 M2 Estudo 5 1,9 1,0 1,0 4,2 1,4 

  Controle 4 2,0 1,4 1,0 4,2 1,5 0,905 

 M2-M1 Estudo 5 -0,8 -0,8 -1,6 0,0 0,8 

  Controle 4 -0,2 0,0 -0,8 0,0 0,4 0,286 

* Teste não-paramétrico de Mann-Whitney, p<0,05 

 



 
188

A análise estatística do ESA demonstra a presença de diferença 

significativa entre os resultados dos dois grupos nos seguintes fatores: na 

determinação “Total Sintomas” no M2 houve uma diferença significativa entre o 

grupo experimental e o controle. Outro ponto que apresentou diferença foi na 

predominância de sintomas de aspectos psicológicos no M2 (p=0,016). 

Os stress com predominância de sintomas fisiológicos apresentou diferença 

no momento 2 - momento 1 com p = 0,016..  

A intensidade das suas manifestações que caracterizam as fases de alerta, 

resistência. Quase-exaustão e exaustão. Apresentaram diferenças significativas, 

mas não serão detalhadas nesse estudo por merecerem um maior aprofundamento. 

Só será apresentada a análise relativa ao stress verificado pela fase geral. 

A determinação do stress pela Fase Geral apresentou diferenças 

significativas no M2 (p=0,016) na diferença entre os dois momentos  com p=0,032 

Em seguida, dentro de cada grupo, testou-se a hipótese nula de que os 

resultados na primeira avaliação são iguais aos resultados na segunda avaliação, 

versus a hipótese alternativa de resultados diferentes. Na tabela abaixo são 

apresentados os valores de p dos testes estatísticos 

Na tabela abaixo, pode-se verificar que a diferença das respostas sobre o 

stress com predominância de manifestações fisiológicas foi observada no Grupo 

Experimental. 

 
TABELA  15 – DIFERENÇA DAS RESPOSTAS SOBRE O STRESS 

 

 

 

 

 

 

* Teste não-paramétrico de Wilcoxon, p<0,05 

--- Teste não aplicável  

Variável 
Experimental  Controle 
Valor de p*  
(M1 x M2) 

Valor de p* 
(M1 x M2) 

Sint-geral 0,138 0,068 
Psi 0,138 1 
Cog 0,068 0,423 
Fisio 0,043 0,109 
Inter 0,225 0,465 
Fases G 0,080 0,068 
Alerta 0,225 0,068 
Resis 0,686 0,109 
Quase 0,043 0,144 
Exaustão 0,109 --- 
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Embora tenham sido tomados todos os cuidados metodológicos que um 

estudo dessa natureza requer, existe uma importante limitação relacionada ao 

tamanho dos grupos. O número de casos, pequeno, impediu um maior poder 

estatístico na análise inferencial. Com isso, não foram detectadas diferenças 

significativas  entre os grupos avaliados apesar de descritivamente serem 

percebidas médias reativamente diferentes com desvios padrões não muito 

expressivos. 

 

Análise estatística da frequência das categorias no processo do Sandplay no 
grupo experimental 
 

QUADRO1 – FREQUENCIA DAS CATEGORIAS POSITIVAS, NEGATIVAS E SUAS 
PORCENTAGENS NAS 3 FASES DO PROCESSO 

TABELA DA FREQUÊNCIA DAS CATEGORIAS POSITIVAS, NEGATIVAS E SUAS PORCENTAGENS  NAS 3 
FASES DO PROCESSO    

CASO 
CAT.+ 
total 

CAT.‐ 
total 

CAT.+ 
inicial 

pos 
%inicial 

CAT.‐ 
inicial

neg% 
inicial

CAT.+ 
interm

pos 
%interm

CAT.‐ 
interm

neg% 
interm 

CAT.+ 
final 

pos 
%final 

CAT.‐
final

neg% 
final 

P1  39  23  13  33,33%  12  52,17% 9  23,07% 10  43,47%  17  43,58% 1  4,34%

P2  18  27  5  27,77%  10  37,03% 2  11,11% 8  29,62%  11  61,11% 9  33,33%

P3  36  19  14  38,88%  9  47,36% 6  16,66% 3  15,78%  17  47,22% 7  36,84%

P4  51  49  17  33,33%  18  36,73% 13  29,41% 18  36,73%  19  37,25% 13  26,53%

P5  22  19  4  18,18%  3  15,78% 5  22,72% 11  57,89%  13  59,09% 5  26,31%

 

A análise estatística das diferenças da freqüência das categorias  entre as 

fases inicial, intermediária e final do processo do grupo experimental 

 

CATEGORIAS POSITIVAS E NEGATIVAS TOTAIS 

  
n Média Mediana Mínimo Máximo Desvio 

padrão 
CAT.+ total 5 33,2 36,0 18,0 51,0 13,4 
CAT.- total 5 27,4 23,0 19,0 49,0 12,5 
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FREQUÊNCIA  DAS CATEGORIAS POSITIVAS NAS  3 FASES DO PROCESSO 

  
n Média Mediana Mínimo Máximo Desvio 

padrão 
Valor de  
      p 

CAT.+ inicial 5 10,6 13,0 4,0 17,0 5,8   
CAT.+ 
interm 5 7,4 6,0 2,0 15,0 4,9   
CAT.+ final 5 15,4 17,0 11,0 19,0 3,3 0,015 

A frequência das categorias positivas apresenta diferença significativa entre 

a fase inicial e a fase final, sendo o valor de p igual a 0,015 

 

             

FREQUÊNCIA  DAS CATEGORIAS NEGATIVAS NAS  3 FASES DO PROCESSO                 

  
n  Média Mediana Mínimo Máximo  Desvio 

padrão
Valor 
de p 

CAT.‐ 
inicial 

5  10,4  10,0  3,0  18,0  5,4 
  

CAT.‐ 
interm 

5  10,0  10,0  3,0  18,0  5,4 
  

CAT.‐ final  5  7,0 7,0 1,0 13,0  4,5 0,016

Entre a Fase inicial e a fase final a frequência das categorias negativas 

apresentou diferença significativa com um  valor de p igual a 0,016 

Valor de p (comparações dos momentos dois a dois) 
inicial x interm inicial x final interm x final  

0,067  0,003  <0,001   

 

A análise estatística confirmou que a diferença na manifestação das 

categorias positivas entre as fases foi positiva assim como a diferença das 

categorias negativas , o que vem a atestar a evolução positiva que as pacientes 

apresentaram. 
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CAPITULO 9 

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Essa dissertação de mestrado objetivou estudar a possibilidade de 

tratamento com Sandplay, por ele auxiliar no processo de individuação do paciente 

e possibilitar que a o Lúpus Eritematoso Sistêmico – LES, essa patologia crônica se 

mantenha em remissão. Pela utilização do método de pesquisa qualitativo e 

quantitativo foi analisado o efeito da técnica Sandplay em meninas adolescentes 

portadoras de LES, quando se compararam os dados médicos de meninas com 

pacientes na mesma faixa etária do grupo controle.  

Para o desenvolvimento desse estudo, foi utilizado para a prática clínica em 

hospital, o Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba, no Estado do Paraná.  O Lúpus 

Eritematoso Sistêmico é patologia que apresenta efeitos perceptíveis e que alteram 

o estado emocional do adolescente que, ainda por cima, está enfrentando todas as 

mudanças comportamentais, psicológicas, orgânicas, sociais, que o impulsionam a 

proceder a um rito de passagem obrigatório para a idade adulta. Efetivamente, o 

jovem precisa dizer adeus a situações tão suas conhecidas e mergulhar em um 

mundo novo para ele. Ora, se o adolescente encontra-se diante de vários 

obstáculos pela própria fase em que se encontra, algumas vezes ele terá também 

que enfrentar o LES, essa patologia que o modifica e o põe ainda mais em xeque. É 

uma eterna tentativa de ajuste consigo mesmo, com a sua família, com seus 

amigos, seus colegas de escola, seus professores, enfim, seus conhecidos e 

desconhecidos.  

Para desenvolver essa dissertação, estudou-se a teoria junguiana, a fim de 

subsidiar a percepção dos elementos simbólicos que dão suporte e permeiam a 

vida dos seres humanos; portanto, foi um conteúdo imprescindível para uma 

compreensão qualificada das atitudes do grupo de jovens estudado que, pelas 

conscientes ou não ações no enfrentamento de tanta novidade, incluindo-se aí o 

LES, podem ser eficazmente estudados e auxiliados. Afinal, percebeu-se a 

importância de se reforçar o fato de, dando-se as condições necessárias, a função 

de auto-regulação da psique poderia ser ativada por esse estudo. A teoria 
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Psicossomática, de forma geral busca a união do que, na realidade, nunca, 

acredita-se, foi separado. Além de Jung, buscaram-se outros autores fundamentais 

para a contextualização e embasamento teórico necessários para essa pesquisa de 

mestrado.  

Pela prática do Sandplay, procurou-se mostrar que uma pessoa por ser una 

encontraria respostas corporais que poderiam complementar certo equilíbrio 

psíquico, e a convivência com o LES pode ser mais facilitada por esse exercício. 

Ora, os pacientes psicossomáticos teriam dificuldade em representar suas emoções 

de outra forma que não no corpo. E o Sandplay se mostrou uma técnica apropriada, 

porque agiu como catalisador do processo de transdução desse símbolo de sua 

forma concreta para a abstrata. Com isso, as respostas às manifestações da 

doença se tornaram menos frequentes.  

No entanto, é importante não se cair em outra forma de reducionismo, 

pensando-se o homem só pelo seu prisma psíquico. Com efeito, durante todo esse 

estudo, o paciente, à medida que é cuidado tanto emocional quanto fisicamente, 

recebe um olhar não compartimentalizado. Desta forma, o paciente que vai 

recebendo esse cuidado pode perceber que, de um lado, favorece-se o trabalho de 

suas questões emocionais; de outro, faz-se presente o trabalho de suas questões 

físicas, suas dores, suas limitações. Assim com esse olhar sobre o todo, o paciente 

poderia se sentir em condições de assumir as rédeas de sua vida, tornando-se 

agente no seu processo de vida.  

Ainda há vários questionamentos em torno do processo clínico dos 

pacientes que poderia ter sido favorecido ou pela Psicologia ou pelo tratamento 

médico, qual teria sido catalisador do processo de individuação? Essa questão só 

poderia ser respondida se o homem continuasse a ser visto como um ser cindido, a 

soma de suas partes e não como uma unidade psicossomática que essa 

pesquisa procurou apontar.  
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Cenário 
n° 1      
16-08-08 

Verbalizações 
Amazônia 

Expressão 
Verbal: 
Categoria 

Temas da 
Miniaturas 

Dinâmica dos 
Cenários 

Observações 
Clínicas 

Expressão 
Imagética: 
Categoria 

 
P2 

 
Esse (leão) está com cara 
de muito bravo. Melhor , 
né? Se não fica muito de 
guerra. 
Tinha que ter mais índias 
Deixe eu ver o que tá 
faltando. Um rio maior, né?. 
-Um cara indo levar frutas 
para as mulheres.  
Tem um carinha andando 
num barco. 
Sapos aproveitando o dia. 
O Romeu e o João pegam 
mercadoria que o cara trás. 
O Smeagle é um preso. Ele 
entrou no bando deles e vão 
matá-lo. 
Eles estão fazendo a dança 
da chuva para fazer sol. 
Aqui estão caçando um leão. 
Eu estava no rio. 
 

 

Confinamento 

Conflito 

Doença 

Energização  

Identificação 
egóica 

 

Anfíbios- 5 (sapos-2 
tartarugas-3) 
Animais 
domésticos-1 
cavalo. 
Animais selvagem-
1 leão. 
Aves Domésticas- 7 
Cercas-3 
Construção-1 tenda 
Elementos da 
natureza- 6 (árvore 
ferro, e 5 pedras) 
Figura mitológica 
Smeagle. 
Figura religiosa 1 
(totem) 
Meio de transporte 
marítimo-2 Canoa c/ 
comida,canoa com 
índio. 
Pessoas- 13 (11 
índios, 1 pirata, 
1Tocador de flauta). 
Personagens 
infantis-4  (1 sapo, 
cobra, 2 árvores) 

Cenário com tenda índia 
e índio no quadrante 
superior esquerdo. 
Conflito no quadrante 
inferior direito. 
Aves cercadas no 
quadrante superior direto. 
Na parte inferior –faixa 
sem areia com 2 canoas 
anfíbios e personagem 
infantil. 
Personagem mitológico 
no centro da lateral 
esquerda. 
Pequenas miniaturas de 
índios na parte mais 
centralizada da caixa. 
Totem no quadrante 
superior direito. Anfíbios 
no quadrante inferior 
esquerdo. 

Barcos 
colocados na 
parte cavada com 
pouca 
possibilidade de 
movimentação 

Personagens 
menores fazendo 
a dança da chuva 
para ter sol. 

Preso sem 
qualquer 
contenção. 
Mostrando 
defesas frágeis. 

 

 

Confinamento 

Conflito 

Defesa 

Energização 

Movimento 
descendente 

Nascimento 

 

 



Cenário 
n° 2    
09/09/08 

Verbalizações 
A Casa 

Expressão 
Verbal: 
Categoria 

Temas da 
Miniaturas Dinâmica dos Cenários Observações 

Clínicas 
Expressão 
Imagética: 
Categoria 

 

P2 

 
Tá faltando espaço para a 
cozinha 
Acho que está faltando 
uma menininha. 
Uma família as crianças 
assistiam filme de terror. 
Eu não suporto. 
A criançinha tava 
dormindo. A criança 
também. Os pais tavam 
dormindo.Tem as filhas:  
uma morena e os dois 
bebes. As outras eram 
amigas. É gostoso morar 
ai não tem problema. O 
casal se da bem. Só as 
irmãs que brigam. 
 “Eu sou parecida com 
uma dessas duas aqui”. 
 

 

 

 

 
Conflito  
 
Identificação 
egóica 
 
Relacionamento 
afetivo 
 
Relacionamento 
amoroso 
 
Relacionamento 
familiar  
 

Brinquedo -2 
ursos 
Comida – Prato 
sobre a mesa. 
Pessoas -7  
Objetos 
domésticos- 30 
cama, 2- Guarda 
roupa, armário, 
penteadeira, 2 
cavalo de 
balanço, berço, 
poltrona, mesa de 
centro, poltrona, 
sofá, banqueta, 
mesa de jantar, 3 
cadeiras, 1 
cadeira de palha, 
fogão, geladeira, 
pia-vaso-
sanitário, 
banheira, balde, 
vassoura, 
desentupidor, 
espanador, 
pazinha.rodo. 
Objetos 
eletrônicos- TV 

Cenário com divisões  
Parte superior  dividida em 3 
ambientes. As divisas se 
apresentam de forma 
sensível.Quadrante superior 
esquerdo – cama de casal -2 
personagens deitados e 
guarda-roupa. 
Parte superior central- cama 
penteadeira, armário, cavalo 
de balanço, criança deitada 
com urso. 
Quadrante superior direito- 
berço, poltrona com urso, 
cavalo de balanço e 
personagem feminino bebê 
no berço.Na parte inferior, no 
quadrante esquerdo 3 
personagens infantis em 
ambiente com sofá, poltrona, 
mesa, e TV, Na parte central 
uma mesa de jantar com 3 
cadeiras iguais e 1 diferente, 
uma geladeira e um fogão. 
Sobre a mesa uma 
miniatura.de comida..No 
QID- ambiente com vaso pia 
banheira.Na parte central da 
lateral direita balde c/ 
material de limpeza. Parte 
superior-família parte inferior 
amigos. 

A. fala sobre um 
bebê que não 
está no cenário. 

Parte superior 
com membros 
de uma família, 
parte inferior 
com amigos. 

Casal 
representado 
por 
personagens 
feminino e 
masculino 
juvenil. 

 Material de 
limpeza ao lado 
da terapeuta. 

A personagem 
de identificação 
está fazendo 
algo que a 
paciente diz não 
suportar. 

 
Defesa 
 
Energização 
 
Identificação 
egóica. 
 
Relacionamento 
familiar 

 



Cenário
n° 3 
13/ 09/08 

Verbalizações 
A Chácara 

Expressão 
Verbal: 
Categoria 

Temas da 
Miniaturas Dinâmica dos Cenários Observações 

Clínicas 
Expressão 
Imagética: 
Categoria 

 

P2 

Eu fiz uma chave para 
entrar lá.   
Lá é um lugar de paz. As 
pessoas de uma família 
não brigam. Não faltam 
com a palavra, não bebem, 
não ficam doentes, Minha 
avó teve um derrame há 
dois anos e morreu Ela era 
muito legal. Lá é a maior 
paz.  
 
 

 

 
 
Conflito  
 
Doença. 
 
Integração 
 
Relacionamento 
familiar  
 

Animais 
domésticos- 12  
1cão  1 filhote-  
1 gato - 4 
filhotes,  porcos 
-5 
Animais 
selvagens- 2 
girafas  
Aves 
domésticas 13   
1 galo -3 
galinhas- 9 
pintinhos. 
Construção- 1 
casa. 
Poço- 1 
Elementos da 
natureza-3 
Personagens 
infantis- 2 
Vasos- 1  

Cenário dividido em área 
maior à esquerda e ao lado 
direito dividido em três 
quadrados. Cada quadrado 
com uma espécie de animal. 
Quadrado superior com 13 
aves domésticas. Quadrado 
central com 5 animais 
domésticos. Quadrado 
inferior com 2 girafas. A cerca 
do quadrado inferior. Na 
parte maior No quadrante 
superior casa. Na parte 
central da lateral esquerda 
um poço e no quadrante 
inferior esquerdo uma arvore.  
Personagens infantis no 
centro da parte superior. 
Duas árvores de pedra e um 
vaso com flores na parte 
esquerda próximo à cerca. 
Na parte mais central da 
caixa uma porção sem areia. 
Na parte esq. animais 
domésticos 

A. ansiosa chora 
muito. 
Casa do cenário 
velha e mal cuidada. 
Presença de poço 
que pode apontar 
para a possibilidade 
de acesso a 
conteúdos mais 
profundos. 
O rio da cenário 1 
agora é um lago 
sem vida. 
Famílias de animais 
domésticos soltos. 
Animais cercados 
posicionados no 
mesmo lado do 
cenário da Caixa 1. 
Casa posicionada 
no mesmo 
quadrante da tenda 
(Caixa 1). Animais 
separados por 
espécie .  
  
 

 
 
Defesa 
 
Divisão 
 
Movimento 
descendente. 
 
Relacionamento 
familiar  
 

 

 



Cenário 
n° 4     
19/09-08 

Verbalizações 
Pequeno Príncipe 

Expressão 
Verbal: 
Categoria 

Temas da 
Miniaturas 

Dinâmica dos 
Cenários 

Observações 
Clínicas 

Expressão 
Imagética: 
Categoria 

 

P2 

O menino fez cirurgia de marca 
passo, os médicos tão cuidando 
dele, nome dele é João Pedro. Ele 
sofreu com a dor. A cirurgia foi um 
sucesso, o único risco era se não 
colocasse o marca passo, como 
ele pôs, está fora  de risco. Nessa 
salinha, todos meus problemas, 
eles descobriram meu Lúpus. A 
doutora Marcia foi falar para 
minha mãe que eu tinha o Lúpus. 
O doutor Otávio tava ali (risadas) 
como médico, a Karina e o Junior 
tavam conversando, o Junior 
quebrou a perna e a Karina teve 
um inchaço, teve insuficiência 
renal, ficou internada, tomou 
albumina já tá indo embora. Esses 
daqui estão fazendo fisioterapia 
nos doentes. Essa é a Angela com 
o paciente Diego que está com 
deprê. Foi normal fazer assim. 

 
Conflito 
 
Doença 
 
Identificação         
egóica  
 
Relacionamento 
familiar 
 
Transferência  
 
 

  

Ferramentas 
de trabalho-11  
Armário c/ 
produtos 
médicos-1,  
cama hospitalar 
-2,  
Suporte para 
soro-2 
Mesa de apoio-
1 
Balança-1 
cadeira de roda-
1 aparelho de 
ecografia -2 –
maca 1 
Biombo-1          
Pessoas-13 
médicos-3 
Enfermeira-2 
Cirurgião -1, 
Fisioterapeuta 2 
Psicólogo-1  
Doentes-4 
Objetos 
domésticos- 2 
Cadeira -1  
cama infantil-1 

Cenário apresentando 
miniaturas nas laterais 
e centro vazio.  
Quadrante superior 
esquerdo- paciente 
sobre o leito e 2 
profissionais em cada 
lateral do leito. 
 Biombo separando a 
cena central. 3 
pessoas e 
personagem feminino 
infantil sobre uma 
cama hospitalar. 
Quadrante superior 
direito personagem 
infantil feminina em 
cadeira de roda e 
personagem infantil 
masculino.lateral 
centro direita  
Quadrante inferior 
direito profissionais de 
ajuda. 
Lateral esquerda 
centro móvel, parte 
inferior central cama 
doméstica e aparelho. 

“Aurea na cadeira de 
roda com dois joelhos 
quebrados.” 

Personagem feminino 
infantil com quem a 
paciente se identificou 
com mais três 
profissionais no 
cenário.  

A paciente fez 
questão da cadeira de 
rodas para a 
personagem feminina. 

A paciente representa 
na caixa várias 
situações que 
vivenciou ao longo de 
sua enfermidade, com 
exceção da cirurgia 
cardíaca. 

 

 
Doença 
 
Identificação 
egóica 
 
Relacionamento 
afetivo 
 
Transferência 
 

 

 

 

 



Cenário 
n° 5 
23/09/08 

Verbalizações 
Animais 

Expressão 
Verbal: 
Categoria 

Temas da 
Miniaturas 

Dinâmica 
do  Cenário 

Observações 
Clínicas 

Expressão 
Imagética: 
Categoria 

 
P2 

Era uma vez um urso que 
estava com sua família. 
Num domingo. As três 
irmãs girafas que estavam 
curtindo. A família de 
veados que estavam 
curtindo a vida fazendo 
palhaçada. Um leão que 
tava atacando um 
tamanduá para dar de 
comer para o filhinho e pra 
mulher dele. Um 
macaquino colhendo frutas. 
A floresta é muito feliz, mas 
ninguém pode se 
intrometer com ninguém se 
não da briga. O leão é o 
mais importante, por causa 
da juba dele ele passa 
medo. Leão sem juba não 
fica com tanto medo. Esse 
urso se parece mais 
comigo, ela é mais fofinha, 
o veadinho parece com 
minha mãe. Tem uma 
semelhança com o veado. 
A madrinha Jucilene 
parece essa girafa. A leoa 
a tia Jucimara, o meu irmão 
parece o tamanduá. 

 
 
Conflito 
 
Identificação 
egóica  
 
Relacionamento 
familiar  

Animais 
selvagens-15 
(leão1, leoa1, 
tamanduá1 , 2 
veado-1 veado 
fêmea 1- filhotes 2 
girafas macho, 
fêmea, filhote 3 
ursos – ursos 2 
filhotes 2 
macaco com 
filhote.-1) 
Elementos da 
natureza-14 
(árvores) 
Personagem 
infantil- girafa 

Cenário apresentando 
animais de uma mesma 
espécie agrupados. 
Na parte central do 
cenário veados 4. No 
quadrante superior 
esquerdo leões ,a leoa 
carrega o filhote na 
boca e tamanduá. O 
leão ataca o tamanduá. 
No quadrante superior 
direito – ursos 4 
Quadrante inferior 
direito- girafas 3. 
No quadrante inferior 
esquerdo embaixo da 
árvore de ferro, uma 
macaca com filhote nas 
costas. 
Cantos da caixa com 
elementos da natureza. 
(árvores). 
 

Paciente fala 
sobre o masculino 
agressivo 
A. identifica o 
tamanduá que 
está em perigo 
com seu irmão 
que está foragido 
por problemas 
com a justiça. 
Apesar de falar 
que a floresta é 
feliz está 
felicidade é tênue, 
não resistindo à 
intromissões. 
A paciente aponta 
animais de 
diferentes 
espécies para 
identificar a si, 
sua mãe e seu 
irmão. 
Conflito na lateral 
esquerda do 
cenário. O leão 
que era atacado 
na Caixa 1 agora 
ataca o 
tamanduá. 

 

Conflito 

Relacionamento. 
familiar  

 

 



Cenário 
n° 6  
03-10-08 

Verbalizações 
Dinossauro 

Expressão 
Verbal: 
Categoria  

Temas da 
Miniaturas 

Dinâmica dos 
Cenários 

Observações 
Clínicas 

Expressão 
Imagética: 
Categoria          

 
P2 

Ai é o rebanho de 
dinossauros, eles estão 
procurando água. Essa 
aranha aqui matou todos 
esses daqui, eles vão 
achar que vão viver, mas 
vão sofrer, nenhum vai 
morrer, o grandão vai 
sofrer mais. O maior leva a 
maior culpa, ele vai lutar 
com a aranha, vai se 
machucar no rosto. As 
aranhas tão brigando por 
diversão, aranha vai correr 
atrás dele, eles vão morrer 
de sede e de fome, depois 
um come o outro.  

 

 
Conflito 
 
Doença  
 

Animais pré-
históricos-27 
dinossauros- 11 
fósseis- 8 
(dinossauro-7 
mamute-1) 
Réptil- 1 (crocodilo) 
Artrópodes-2 
(aranhas) 
Elementos da 
natureza- 8 árvores, 
montes pedras  
 
 

Cenário com animais 
pré-históricos, aranhas 
e esqueletos. 
Agrupamentos de 
pedras brancas- 2 no 
quadrante superior 
esquerdo  com 12, mais 
para o centro da lateral 
com 9 pedras. Centro 
da parte inferior da 
caixa com 8 pedras. No 
quadrante inferior direito 
(5) no quadrante 
superior direito (19). 
Aranha dourada grande 
no quadrante superior 
esquerdo. Na parte 
superior central aranha. 
Dois dinossauros 
grandes atrás de 2 
menores. Lateral 
esquerda com 7 fósseis 
de dinossauros e 1 
fóssil de mamute. 
Arvores mais ao centro 
da cena.animais 
menores na parte 
inferior.   

Cenário 
mostrando 
ameaça e morte. 
Ossadas de 
dinossauros no 
lado esquerdo da 
caixa. No mesmo 
lado onde 
aparecia o ataque 
ao tamanduá no 
cenário anterior. 
Figura 
ameaçadora no 
quadrante 
superior 
esquerdo.  
Apesar de num 
primeiro momento 
falar que ninguém 
morre a paciente  
não apresenta 
solução para o 
conflito e 
acrescenta que  
todos morrem.  
fala que o maior 
vai sofrer mais,  

 
Conflito 
 
Doença 
 
 

 



 

Cenário 
n° 7    
07/10/08 

Verbalizações             
O Lago 

Expressão 
Verbal: 
Categoria 

Temas da 
Miniaturas 

Dinâmica dos 
Cenários 

Observações 
Clínicas 

Expressão 
Imagética: 
Categoria 

 

P2 

Eu fiz  um índio que 
passeando em um lago 
viu uma espada e estava 
indo pegar a espada, mas 
ele era muito fraco e não 
conseguiu. Se ele 
conseguisse ele virava 
rei. Ele era feliz, mas ia 
ser mais feliz se pegasse 
a espada. Todo homem 
precisa de carinho. Ele 
não sabia que era espada 
que virava rei. Pra mim 
ele daria festa de 15 
anos. 

 

 

 
  
Conflito 
 
Doença 
 
Identificação 
egóica  
 
Jornada 

Aves domésticas-
1(ninho) 

Pessoa-1(índio na 
canoa) 

Elemento brilhante-
1 (espada na rocha)  

Elementos da 
natureza-9 (árvores) 

Personagens 
infantis-2 (árvores) 

 

Cenário com parte sem 
areia e índio em uma 
canoa ao centro. Canoa 
posicionada 
diagonalmente à uma 
espada encravada em 
uma rocha. (quadrante 
inferior esquerdo)> No 
quadrante inferior direito 
arvores antropomórfica 
e ninho de passarinho 
com ave e dois ovos. Na 
parte lateral direita, ao 
centro outra árvore 
antropomórfica menor. 4 
árvores na parte 
superior, 2 na parte 
central e 4 na inferior. 

 

 

A paciente se 
identifica com o 
índio fraco que 
tenta mas não 
consegue atingir 
seu objetivo.  
Fala que todo 
homem precisa 
de carinho e 
mostra o índio só 
no cenário. 
A felicidade se 
encontra fora de 
si, fora de seu 
alcance. 
A felicidade vem 
por meio da 
espada, do 
masculino. 
No quadrante 
inferior direito 
acrescenta um 
ninho com ovos 
mostrando uma 
possibilidade de 
nascimento.

 
Centralização 
 
Isolamento 
 
Jornada 
 
Movimento 
descendente 
 
Nascimento 
 

 

 



Cenário 
n° 8 
21-10-08   

Verbalizações  
A Praça 

Expressão 
Verbal: 
Categoria  

Temas da 
Miniaturas 

Dinâmica dos 
Cenários 

Observações 
Clínicas 

Expressão 
Imagética: 
Categoria          

 

P2 

Era uma vez essa 
praça, essa era uma 
praça que muito 
feliz, porque tinha 
criança brincando no 
parque, andando de 
bice, sentadas 
conversando, 
deitadas com 
cachorro, umas 
mulheres tavam 
fazendo uma dança 
e os só, né. Ninguém 
ta triste.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Diversão. 
 
Integração 
 

Animais domésticos-2 
(cachorro, filhote) 
Brinquedo- 6 (ursos3, 
gira-gira, balanço, 
cavalinho de balanço)) 
Personagens infantis- 
6 (Popeye, Branca de 
Neve, Fantasma, 
Chaves, árvores, 2.) 
Elementos brilhantes-
5 (bola cristal, coloridos 
Azul, rosa verde e 
transparente) 
Elementos da 
natureza-5 
(árvores) 
Figuras religiosas-4 
(orixás) 
Pessoas- 8 (3 pessoas, 
menino triciclo, nenê, 
policial, pizzaiolo, 
menina deitada, 3 
bebês) 
Objetos domésticos-1 
(banco)  
Objetos de 
iluminação- 2 postes 
 

No quadrante superior 
esquerdo 2 postes, gira-
gira. No quadrante 
inferior esquerdo 
policial, pizzaiolo 
personagem infantil com 
triciclo perto de árvore. 
Banco com 2 pessoas 
sobre um elemento 
vermelho e personagem 
enfrente virado para a 
parte inferior da caixa. 
Na parte central 
personagem infantil 
(Branca de Neve, árvore 
e elemento brilhante 
verde.  No quadrante 
inferior direito crianças 
(4) e animais 
domésticos ( Cachorro e 
filhote). No quadrante 
superior direito figuras 
religiosas, personagens 
infantis). 

A paciente só 
descreve o 
cenário. 

Idealização de 
uma situação. 

Depois de 3 
cenários sem 
mostrar pessoas 
se relacionando, 
essa cena 
apresenta grupos 
de pessoas 
interagindo. 

 

 

Diversão. 

Energização 

Proteção 
Espiritual 

Relacionamento. 
afetivo 

. 

 

 



 

Cenário 
n° 9       
03/11/08 

Verbalizações 
Camboriú 

Expressão 
Verbal: 
Categoria 

Temas da 
Miniaturas 

Dinâmica dos 
Cenários 

Observações 
Clínicas 

Expressão 
Imagética: 
Categoria 

 

P2 

 
 Eu fiz uma praia que tem 
bichinhos, pessoas e 
arvores. Uma menina e um 
menino montando um 
castelinho, a menina, o 
menino e o homem no 
celular, são uma família, 
ele é pai deles, a morena e 
a loira são primas, a que 
tomando sol é mãe da 
loirinha. Tava ótimo, ta 
faltando um barzinho, eu 
acho que o mar ta meio 
cheio. “Tira o Triton, olha e 
recoloca, tira 4 sereias”. 
Agora sim! 
 

 
Conflito 
 
Integração 
 
Relacionamento 
familiar  
 

Animais 
marinhos- 21 
(peixes 4,polvo1 
conchas-13, estrela 
do mar-2, siri 1) 
Elementos da 
natureza- 2 
(árvores) 
Figuras 
mitológicas- 2 
(2sereias) 
Personagens 
infantis- 4 (Ariel, 
Tríton, 2 árvores 
antropomórficas) 
Pessoas-7 
mergulhador-1, 
surfista na onda 1 
Pessoas-5) 

 

 

 

Cenário dividido em 
duas partes. lado 
esquerdo sem areia 
com animais marinhos, 
figuras mitológicas e 
pessoas. lado direito 
parte com areia, com 
animais 
marinhos,elementos da 
natureza, personagens 
infantis, e pessoas.  

Lateral direita da caixa  
com 2 árvores. 

Animada com a 
visita ao pai.  
A paciente coloca 
na cena uma 
situação 
idealizada, 
diferente da sua 
realidade. todos 
tomam sol, o que 
é proibido à 
paciente pela 
patologia.   
Verbaliza a falta 
de um bar, ponto 
de conflito em sua 
relação com a 
mãe. 
Ao falar que o 
mar está meio 
cheio, tira a 
miniatura 
representado 
Poseidon, após 
observar o 
resultado, 
recoloca o 
masculino e retira 
4 sereias. 
  

 

Divisão 

Movimento  
descendente 

Relacionamento 
afetivo. 

Relacionamento 
familiar 



 

Cenário 
n° 10        
06-11-08   

Verbalizações                      
A Cidade 

Expressão 
Verbal: 
Categoria 

Temas da 
Miniaturas 

Dinâmica dos 
Cenários 

Observações 
Clínicas 

Expressão 
Imagética: 
Categoria 

 

P2 

 
Fiz uma cidade, daí tinha uma 
menininha que se chamava Mariana, 
“prima de 4 ou 5 anos”, ela ia na 
panificadora, no museu de botas, na 
pizzaria com os amigos dela com a 
família, era aniversário dela, ela tava 
fazendo 16 anos. Saindo de lá ela ia 
pra igreja. Da igreja ia passar na pani e 
voltar pra casa. Era muito legal morar 
nessa cidade, mas o transito era 
perigoso. Tem escola “muda o ônibus”. 
Ela participava da escola. O que ela 
mais gostava de fazer era jogar vôlei. 
Eu fiz Rexona “baby, mini, 4x4, vôlei 
toque por cima”  fiquei lá 2 anos. Ela é 
como eu, Eu não sou muito chegada 
em sair, eu nem me interesso pelas 
minhas amigas.  
 
 

 
Conflito 
 
Identificação 
egóica  
 
Integração 
 
Relacionamento 
afetivo  
 
Relacionamento 
familiar  

- Construção-11 
(casas, pizzaria, 
mercearia, 
livraria, 
capela/escola, 
posto de 
gasolina) 
Meios de 
transporte 
terrestre- 10 
(carros-7, ônibus-
1, motocicletas-2) 
Objetos de 
iluminação -2 
(postes) 
Sinalização- 5 
(slow, no parking 
here, stop, 
localização-2) 
Pessoas -1 
Objetos 
mecânicos-1 
(relógio carrilhão) 
 

Cenário dividido em 
quarto. quadrante 
superior direito com 3 
casas e pessoa. 
Quadrante inferior 
esquerdo com Poste 
de iluminação, casa de 
bota, construção, 
ônibus parado sobre a 
areia. Quadrante 
inferior direito. objeto 
de iluminação posto 
de gasolina carro, 
Placa indicativa do 
caminho e placa slow. 
Quadrante superior 
direito com 4 
construções e 
motocicleta sobre a 
areia. O cenário é 
dividido por faixas sem 
areia em forma de 
cruz. No ponto de 
comunicação das 
faixas horizontal e 
vertical está um 
relógio carrilhão. 
Meios de transporte 
terrestre nas faixas 
vertical e horizontal.

.A paciente 
apresenta a 
possibilidade de 
movimento, 
diferente dos 
cenários anteriores 
onde o espaço 
para locomoção era 
muito pequeno. 
Cenário com 
apenas duas 
pessoas, 
motociclista e 
menino. Não existe 
nenhuma forma de 
relacionamento 
entre elas. Carro 
esporte vermelho 
em posição errada. 
O tempo está em 
posição central no 
cenário. 
O posto de 
gasolina aponta 
para a 
possibilidade de 
obtenção de 
energia. 

 
Centralização 
 
Divisão 
 
Energização 
 
Isolamento 



Cenário 
n° 11 
11/11/08 

Verbalizações         
Uma Casa na Floresta 

Expressão 
Verbal: 
Categoria 

Temas da 
Miniaturas 

Dinâmica dos 
Cenários 

Observações 
Clínicas 

Expressão 
Imagética: 
Categoria 

 

P2 

 
Era uma casa abandonada, 
tinha cachorros. Um dia 
umas crianças chegaram lá e 
revistaram a casa pra ver se 
não tinha ninguém, daí não 
tinha e eles montaram um 
clube, la só podia entrar 
meninas. As meninas 
ficaram amigas dos 
cachorros. Olhando a casa 
eu sinto alegria e tristeza, é 
uma casa muito sozinha. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conflito 
 
Identificação  
egóica 
 
Isolamento 
 
Relacionamento 
afetivo 
 
Solidão 
 

 

Animais 
domésticos-5  

Construção -1 

Elementos da 
natureza-22 
(árvores) 

Personagens 
infantis-2 (árvores 
antropomórficas) 

 

Cenário com elementos 
da natureza e 
construção centralizada. 

cachorros- 5 próximos à 
construção. 

Cachorro maior virado 
para a construção 

 

Identificação com 
o abandono, com 
a casa velha e 
mal cuidada. 

Fala da 
ambivalência 
entre a alegria 
idealizada e a 
tristeza.  

 

 
Centralização 
 
Isolamento 
 

 

 

 

 

 



 

Cenário 
n° 12 
20/11/08 

Verbalizações 
Casa da Praia 

Expressão 
Verbal: 
Categoria 

Temas da 
Miniaturas 

Dinâmica dos 
Cenários 

Observações 
Clínicas 

Expressão 
Imagética: 
Categoria 

 

P2 

 
-“Um dia João e Wellington 
foram prá casa da praia. Eles 
são primos. Só dá prá 
chegar lá de barco. 
Lá eles fizeram um monte de 
coisas: esquiaram, nadaram, 
subiram em um pé de côco e 
etc. 
Tava muito bom, eles 
ficaram muito felizes . 
Não aconteceu nada de 
imprevisto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Integração 
 
Isolamento. 
 
Relacionamento 
familiar  

Animais 
domésticos-3 
Cachorro, filhote, 
gato) 
Animais 
marinhos- 13 
(baleias- 6 
Golfinhos- 1 
estrelas do mar- 1 
Tubarões- 5) 
Aves domésticas 
– 2 ( ninho , com 
casal e ovos, e 
ninho com casal e 
filhote) 
Ave selvagem 
Construção- 1 
casa. 
Elementos da 
natureza- 4 
(árvores) 
Meio de 
transporte 
aquático- lancha c/ 
esquiador 

Cenário dividido em 
duas partes: uma parte 
menor no lado direito 
(centro superior )do 
cenário com construção, 
2 ninhos, animais 
domésticos, ave. 

Lado esquerdo e parte 
inferior do cenário sem 
areia com animais 
marinhos e meio de 
transporte com pessoa 
esquiando.  

Cenário mostrando 
ameaça para o 
esquiador. 
apresentando 
tensão em 
potencial, a 
iminência de 
conflito. 
Na parte com areia, 
coloca uma casa 
moderna, sólida, 
bem cuidada, 
diferente da 
colocada nos 
cenários 3 e 11.  
Coloca também a 
proteção de 
cachorros e uma 
ave parecendo 
guardar a ilha. 
Dois ninhos de 
pássaros mostram 
novos conteúdos 
em potência.  
 

 
Conflito 
 
Divisão 
 
Isolamento 
 
Nascimento 
 
Relacionamento 
familiar  
 

 



 

Cenário 
n° 1 
10/07/08  

Verbalizações 
“A Cidade 
Encantada” 

Expressão 
Verbal: 
Categoria 

Temas da 
Miniaturas 

Dinâmica dos 
Cenários 

Observações 
Clínicas 

Expressão 
Imagética: 
Categoria 

 
P3 

 “É uma cidade onde 
todo mundo brinca, 
não tem brigas, nem 
violência. Tudo paz”. 
 

 
Diversão 
 
Integração 
 

Animais domésticos-5- 
cachorros 2, vaca, 
ovelha, carneiro 
-Bolas-2 (gude e 
futebol). 
Construção-2- 
Casa e casa com neve. 
Elementos da 
Natureza- 5 árvores – 
pedras 7   
Ponte 
Pessoas- 8 
2- casais com uniforme 
de futebol 
3-meninas 
1- mulher varrendo 
Brinquedo- 1- gangorra 
Elementos brilhantes- 
2 pedras amarelas 
 

Cenário elaborado com 
casa, árvore de plástico e 
miniatura de árvore 
antropomórfica, pedras de 
plástico, miniatura de pessoa 
do sexo feminino varrendo e 
personagem feminina negra 
ao lado de um cão no 
quadrante superior 
esquerdo, No quadrante 
inferior esquerdo presença 
de animais domésticos 
(vaca, carneiro, e filhote de 
carneiro) e poço.Na parte 
central da faixa superior da 
caixa miniatura de casa com 
neve no telhado, árvore 
antropomórfica,. No 
quadrante superior direito 
quatro miniaturas de criança,  
bola e brinquedo infantil. Na 
faixa superior personagem 
feminina deitada e bola. 
Formando uma linha 
diagonal com o quadrante 
superior esquerdo da caixa, 
faixa sinuosa traçada com o 
dedo com pedras brancas, 
na parte mais central 
miniatura de menina loira e 
cachorro. Ponte colocada ao 
final da linha com pedra 
embaixo. 

- canta durante a 
execução. 
-aprecia a tarefa. 
- o caminho entre a 
casa e a ponte e 
refeito 2 vezes. 
-o caminho sai da 
casa. 
A meninas negra 
proteção da pessoa 
mais velha. 
Cenário mostrando 
pessoas se 
relacionando e 
menina observando 
a diversão. 
Existência de poço, 
A paciente coloca a 
ametista em vários 
locais até deixá-la 
embaixo da ponte. 
O caminho entre as 
meninas é sinuoso, 
e com pedras. 
A ponte é colocada 
sem aparente 
necessidade.  
 
 

 
Defesa  
 
Diversão 
 
Energização 
 
Identificação egóica 
   
Integração 
 
Relacionamento 
afetivo 
 



 
 

Cenário 
n° 2 
15/07/08 

Verbalizações 
“A Ilha dos Índios” 

Expressão 
Verbal: 
Categoria  

Temas da 
Miniaturas 

Dinâmica dos 
Cenários 

Observações 
Clínicas 

Expressão 
Imagética: 
Categoria          

 
P3 

 
Esse é um lugar calmo e 
sossegado onde os índios 
vivem da maneira deles. 
Eles sobrevivem da 
natureza. 
É um lugar sem tiro, sem 
violência. 
Os animais podem morder, 
matar.  
Viu a onça atrás das 
árvores? 
Esse índio (mostra o índio 
armado) sabe que a onça 
está lá. Os outros índios não 
sabem que correm perigo.  -
Mais um índio para ajudar a -
matar a onça, - Matar, não!  
Não se pode matar os 
animais 
- Lá é proibido. 
 Não, não é proibido, mas 
não pode! Pronto é isso!!!! 
Que gostoso brincar assim!!” 
Sabe, fazer isso acalma, é 
ótimo!!!!!! 
 
 
 

 
Conflito 
 
Defesa 
 
Doença 
 
Integração 
 
 
 

Pessoas- 6 -índios 
Construção- 1 Tenda. 
Animais domésticos-
2 cavalos,  
Animal selvagem -1 
tigre 
Figuras religiosas- 2 
totens-  
Meio de transporte 
marítimo- 1 canoa.  
Comida- Fogueira 
com peixe. 
Elementos da 
Natureza- 16 Árvores 

Cenário com 
elementos da natureza 
na parte superior da 
caixa e animal 
selvagem.No 
quadrante superior 
direito e miniaturas de 
pessoas. 
Construção na parte 
central , com 2 
animais e uma figura 
masculina. Na parte 
inferior do cenário 
miniatura feminina, 
fogueira e comida na 
parte esquerda, Na 
faixa central 
personagem 
masculino e 2 
miniaturas de totens.  
Na lateral direita do 
cenário faixa sinuosa 
sem areia e miniatura 
de canoa e índio. 

Durante a 
elaboração fala 
“Nada a ver o que eu 
vou fazer.” 
“É difícil,muito difícil! 
Você vai pegar uma 
coisa, olha outra....” 
mostrando auto-
estima rebaixada. 
A faixa sinuosa do 
cenário anterior 
reaparece mais 
aprofundada e larga. 
Conflito localizado na 
parte superior, 
personagens 
masculinas cientes 
do perigo e 
personagens 
femininas 
posicionada de 
costas para a 
ameaça. 
 

 
Centralização 
 
Conflito 
 
Defesa 
 
Energização 
 
Integração 
 
Jornada 
 
Movimento 
descendente 
 

 



 

Caixa  
n° 3 
24-07-08 

Verbalizações 
“Egito” 

Expressão 
Verbal: 
Categoria  

Temas da 
Miniaturas Dinâmica dos Cenários Observações 

Clínicas 
Expressão 
Imagética: 
Categoria        

 

P3 

 
Eles estão rezando,  
As pessoas com 
esse cajado são os 
guardas.  
Eles estão 
cuidando da 
pedrinha brilhante.  
Esse é um lugar 
perigoso porque 
tem serpente e 
múmias.  
O cristal protege de 
todos os perigos 
que vêm de fora. 
Essa cobra em 
outro lugar é má, 
mas nesse templo 
ela é um tipo de 
guarda 
-Eu queria 
conhecer o Egito. 
Deve ser muito 
legal lá. 
- “ é uma terra 
misteriosa” 

 
Conflito 
 
Defesa 
 
Identificação  
egóica 
 
Proteção 
espiritual 

 
Figuras 
mitológicas- 
deuses egípcios 
Elementos 
Brilhantes- 29-  
1 Flor de lótus de 
cristal, 28 cristais 
coloridos. 
Monumentos- 2 
pirâmides 
Objetos 
mortuários- 
sarcófago, múmia 
Esfinge 
Construção 2 
colunas 
Repteis- 2-najas 
Animais 
selvagens-2-
camelos 
 
 

Cenário mostrado simetria entre 
os lados direito e esquerdo.  No 
quadrante superior esquerdo 
com figura de cobra e miniatura 
de rosto de esfinge. Na faixa 
central da lateral esquerda do 
cenário 4 miniaturas de deuses 
egípcio. 
No quadrante inferior esquerdo 
miniatura de camelo. No 
quadrante superior direito 
miniatura de sarcófago e cobra. 
Na faixa direita na parte central 
3 miniaturas de egípcios. No 
quadrante inferior direito 
miniatura de camelo. Na faixa 
central do cenário, na parte 
inferior 2 colunas e cristais 
coloridos colocados delimitando 
uma faixa sinuosa. Na parte 
superior ao centro das pedras 
coloridas miniatura de deusa 
egípcia, virada para miniatura 
de cristal com duas pirâmides 
ao lado. 

Cenário apontando para 
um equilibio entre o lado 
direito e esquerdo. O 
caminho sinuoso dos 2 
cenários anteriores 
aparece demarcado por 
cristais coloridos.  
Elementos relativos à 
morte na parte superior do 
cenário.  
Personagens de costas 
para as cobras, que são 
maiores, posicionadas nos 
cantos superiores. 
Personagem de deusa 
feminina voltada para a flor 
de lótus de cristal- figura 
símbolo da resiliência. 
A paciente fala de perigos 
que vem de fora e do local 
ser um local perigoso pois 
a cobra que em outro local 
é perigosa, ali é quem 
protege. 

 

Conflito 

Energização 

Integração 

Proteção 
espiritual 

 

 

 

 

 



 

Cenário 
n° 4 
02/08/08 

Verbalizações 
“O Lar da Família 
Silva” 

Expressão 
Verbal: 
Categoria  

Temas da 
Miniaturas 

Dinâmica dos 
Cenários 

Observações 
Clínicas 

Expressão 
Imagética: 
Categoria          

 
P3 

Era uma vez uma 
família que vivia 
reunida em seu lindo 
lar. 
Quem estivesse na 
rua e quisesse podia 
morar lá.  
Eram pessoas que na 
verdade  tinha um 
responsável que era 
essa loira.Ela foi 
achando eles. Não 
foram deixando bebês 
na casa dela e ela foi 
criando. Daí ela foi 
aumentando a casa e 
ela comprou 
cachorrinho. Tem 
bastante cachorro. Eu 
adoro cachorro. Eu 
tinha o Fofinho que é 
branco c/ olho 
vermelho e o Dentinho 
que é marrom. 
Quando eles são 
filhotes, parece rato. 
Eu tenho pássaro, 
coelho, hamster 

 
Defesa 
 
Identificação 
egóica 
 
Relacionamento 
familiar  
 

Pessoas- 7 
(mulheres) 
Brinquedos-2 (urso 
e boneca) 
Construção-1 
casinha de cachorro 
Figuras 
mitológicas- 2 
duendes 
Vaso sanitário-1 
Objetos 
domésticos- sofá, 
poltrona, baú de 
brinquedo, cama, 
armário, penteadeira, 
mesa, 3 cadeiras 
fogão, geladeira, 
cesto de cachorro 
Objetos eletrônico- 
1 Televisão 
Comida -2  
Animais 
domésticos-  7 
cachorros. 
Cercas- 16 cercas 
Vasos-3  
Bola- 1 

Quadrante superior esquerdo 
com armário e miniatura de 
penteadeira encostados na 
parede superior. Na parede 
lateral cama e objeto doméstico 
infantil. Sobre a cama miniatura 
de criança e personagem 
feminina posicionada em frente. 
2 cercas delimitando o 
quadrante inferior esquerdo.na 
parte inferior miniatura de sofá 
encostado na parede e poltrona.  
Na frente, posicionadas na areia 
2 personagens femininas e 
objeto eletrônico. 2 cercas na 
parte lateral esquerda, vaso 
sanitário com figura feminina 
infantil posicionada sobre ele, 1 
cerca na parte inferior e 2 cercas 
na parte superior. As 2 cercas 
da parte inferior direita delimitam 
o  espaço com vasos e plantas 
casinha de cachorro, 7 
cachorros, uma bola e 2 
personagens femininas. Na 
parte superior centro-direita do 
cenário mostrando sala de 
alimentação com mesa e três 
cadeiras, figura feminina e 
brinquedo, ambos colocados 
sobre as  cadeiras. Uma cadeira 
vazia. Figura mitológica próximo. 
No quadrante superior direito, 2 
miniaturas de objetos 

 

Cenário mostrando 
que apesar das 
delimitações existe 
a possibilidade de 
comunicação entre 
todas as partes.  

Cenário mostrando 
ambiente 
harmônico. 

 

 

Defesa 

Diversão 

Energização 

Integração 

Relacionamento 
familiar 

 



domésticos, comida e figura 
mitológica.

Cenário 
n°5  
16/08/08 

Verbalizações 
“As Pedras /       
Esmeraldas Sagradas”

Expressão 
Verbal: 
Categoria 

Temas da 
Miniaturas 

Dinâmica dos 
Cenários 

Observações 
Clínicas 

Expressão 
Imagética: 
Categoria 

 
P3 

Fiz um cara do mal, que foi 
tentar roubar as pedras 
sagradas. As fadas e o mago 
impediram ele. 

As pedras trazem tudo que é 
de bom. Eu sou a fada 
maior. O cara ia pegar o 
poder das pedras e dominar 
o mundo 

 

Conflito 

Identificação 
egóica  

Proteção 
espiritual 

 

 
Personagens 
infantis-3 – 2 
Sininhos e 
Síndrome. 
Figuras 
mitológicas- 2  ( 
fada e mago) 
Elementos 
brilhantes-48            
44 pedras de cristal 
coloridas e 1 Flor de 
cristal, 2 prismas de 
cristal. 1 quadrado 
de cristal 
Elementos da 
natureza-8 - 7 
cristais em ponta. 1 
ametista.  
 

Cenário mostrando 
espaço delimitado por 
pedras de cristal 
colorido. Na parte 
superior e central  12 
elementos brilhantes, 2  
personagens infantis e 2 
figuras mitológicas. As 
figuras mitológicas 
posicionadas no 
quadrante superior 
esquerdo a masculina e 
no lado direito a 
feminina. No quadrante 
inferior direito 
personagem masculino. 

Cenário mostrando 
figura de 
identificação egóica 
infantil mas capaz 
de solucionar o 
conflito. 
Conflito entre o 
feminino e o 
masculino 
localizado no lado 
direito do cenário. 
Masculino distante 
ou perigoso. 
Defesas fracas. 
O caminho sinuoso 
da Caixa 1, que 
virou rio na C2, 
apareceu caminho 
delimitado C3 e 
como parede na 
C4, agora é a 
delimitação do 
espaço.

 

Conflito 

Defesa  

Energização 

Identificação 
egóica  

Proteção 
espiritual 

 

 

 

 

 



 

Cenário 
n° 6   
05/09/08 

Verbalizações 
As Tartarugas 

Expressão 
Verbal: 
Categoria 

Temas da 
Miniaturas 

Dinâmica dos 
Cenários 

Observações 
Clínicas 

Expressão 
Imagética: 
Categoria 

 
P3 

As pessoas estão na praia 
se divertindo muito. Nós 
nos amamos (família). É 
tão difícil a gente brigar, se 
desentender. A gente se 
abraça é bem boa a nossa 
amizade. Eu pareço esta 
tartaruga aqui, né?  A 
pretinha.Sabia que eu vou 
viajar com o coral para o 
Rio, São Paulo, Belo 
Horizonte, Recife e 
Salvador? Vou morrer de 
saudades lá de casa e 
daqui. 

 
 
Diversão 
 
Identificação 
egóica  
 
Integração 
 
Jornada 
 
Relacionamento 
familiar 
 
Transferência 
 

 
Pessoas- 5 
(menina, 
menino/telefone, 
crianças, menina, 
pescador) 
Anfíbios-7 
tartarugas 
Animais 
Marinhos- 42 (39 
conchas, 1 lagosta, 
1 alga, 1 enguia) 

Cenário mostrando 
uma divisão na parte 
inferior. Faixa inferior 
com areia apenas junto 
as paredes laterais. Na 
parte inferior direita a 
parte sem areia é 
aumentada em direção 
ao centro. 
Miniatura de pescador 
posicionada perto da 
faixa sem areia. 
Animais marítimos e 3 
anfíbios colocados na 
parte sem areia.  
Anfíbios posicionados 
voltados para a faixa 
sem areia. Anfíbio 
marrom maior 
posicionado no centro 
da caixa. Laterais da 
caixa delimitadas por 
conchas. 
Pessoas (posicionadas 
na parte superior do 
cenário 

 
Personagens 
virados para a 
parte inferior da 
caixa.  
 
Pescador solitário 
perto do mar. 
Auto-estima 
negativa 
(Tartaruga 
pretinha). 
  
Conchas 
delimitando 
espaço, todas  
viradas para baixo. 

 
Centralização 
 
Divisão 
 
Identificação 
egóica  
 
Movimento 
descendente 
 
Relacionamento 
familiar  

 
 



 

 

Cenário 
n° 7  
20/09/08 

Verbalizações 
“Ilha perdida” 

Expressão 
Verbal: 
Categoria 

Temas da 
Miniaturas 

Dinâmica dos 
Cenários 

Observações 
Clínicas 

Expressão 
Imagética: 
Categoria 

 

P3 

Eu estou no Projeto desde 
os 5 anos. Adoro tudo, mas 
agora quero parar. Tô 
muito cansada. No meu 
aniversário fizeram uma 
festa surpresa, teve guerra 
de bolo. Sabia que os 
amigos são o mais legal de 
tudo.  

Esta é uma ilha perdida, 
ninguém sabe que ela 
existe. É a maior paz. Dá 
pra descansar. Eu to 
cansada. 

 

Doença 

Integração 

Isolamento 

 

Elementos da 
natureza- 7 (árvores) 
Animais marinhos-14 
– 2 tubarões, 1 baleia, 
1 polvo, 6 peixes, 1 
peixe, 1 animal,  1 siri, 
1 lagosta. 
Aves selvagens- 2 
águia, ninho com 3 
aves, 1 pelicano. 
Anfíbio- 1 tartaruga 
Animais selvagens-7 
– (2 macacos, 2 
zebras, 1 macaco com 
filhote, 2 girafas) 
 

Cenário com ilha 
centralizada. Na 
porção central 7 
elementos da 
natureza, animais 
selvagens em duplas, 
ave, ninho com 3 
filhotes, 1 ave 
aquática- pelicano, 
peixe na areia, siri e 
tartaruga. Na parte 
sem areia estão 
animais marinhos. 

  

Parte sem areia 
limpa com pincel. 
Elevação na areia 
na parte central 
formando uma ilha. 
Animais em duplas. 
Possibilidade de 
nascimento. na 
parte sem areia no 
quadrante superior 
esquerdo tubarões, 
peixes no restante.  

A parte com água 
do cenário anterior 
aumentou. 
Aparecimento de 
ilha. 

Águia encima da 
arvore. 

 

Centralização 

Isolamento 

Movimento 
descendente 

Nascimento 

 

 

 



 

Cenário 
n°8   
07/10/ 08 

Verbalizações    
“Cidade” 

Expressão 
Verbal: 
Categoria 

Temas da 
Miniaturas Dinâmica dos Cenários Observações 

Clínicas 
Expressão 
Imagética: 
Categoria 

 

P3 

 
Fiz uma cidade 
movimentada, 
bonita. As pessoas 
são bem à vontade. 
Tudo é legal 
O único risco são 
(é) os carros. 
A padaria é o 
melhor lugar da 
cidade. O pão é 
maravilhoso. 
 

 

Conflito 

Energização 

Integração 

Pessoas- ¨6 (mulher 
com balde, 
benzedeira, menino, 
menina, menino c/ 
mochila, fotografa, 
motoqueiro. 
Elementos da 
natureza – 4 
(árvores),  
Construções- 9 
(casas) 
Objetos de 
Iluminação- 2 Poste 
de luz  
Objetos 
eletrônicos- Relógio 
Animais 
domésticos- 1 
(cachorro) 
Vasos- 2 (pimentas) 
Meio de transporte 
terrestre- 5 (3 
carros, 1 onibus, 1 
caminhonete) 
Sinalização- 1 placa 
de STOP 

Cenário mostrando uma faixa de 
areia que sai do quadrante superior 
esquerdo segue para a direita e na 
faz o retorno e volta em linha sinuosa 
até a parte superior do quadrante 
inferior esquerdo. Dentro da  faixa 
sem areia estão motociclista, 
caminhonete, carro azul, ônibus, 
carro azul e carro verde. Na parte 
superior do cenário poste de 
iluminação no quadrante superior 
esquerdo e 2 elementos da natureza, 
2 miniaturas de construção (florista e 
loja de antiguidades), no quadrante 
superior direito, com mais uma 
árvore. Personagens masculino e 
feminino na parte lateral direita, com 
construção. No quadrante inferior 
direito 2 construções (pizzaria e 
livraria) Casas na parte inferior do 
cenário.Arvore de ferro com 
miniatura embaixo.Personagem 
masculino ao lado direito da árvore. 
Figura de mulher virada para o lado 
esquerdo. Ao centro na lateral 
esquerda miniatura de pessoa 
feminina, animal doméstico. Ao 
centro 2 vasos e objeto eletrônico 
entre eles e objeto de iluminação na 
parte centro direita. 

Cenário mostrando 
possibilidade de 
movimentação.  
Diferentemente do 
cenário anterior, 
nessa cena 
pessoas são 
colocadas. Cena 
dinâmica e colorida 
apontando para um 
movimento 
psíquico. 
Tempo colocado ao 
centro da cena. 
Figura feminina 
parecendo 
contemplar o 
movimento. 
Mulher carregando 
balde virada na 
direção da placa 
STOP. Protegida 
sob a árvore 
benzedeira benze 
mulher com criança 
ao colo. 
Postes de 
iluminação.  

 

Centralização 

Energização 

Integração  

 



 

Cenário
n° 9  
13/10/08 

Verbalizações 
“Cinderela e Rapunzel”

Expressão 
Verbal: 
Categoria 

Temas da 
Miniaturas 

Dinâmica dos 
Cenários 

Observações 
Clínicas 

Expressão 
Imagética: 
Categoria 

 

P3 

 

 “As duas queriam ir ao Baile. 
A Fada apareceu e arrumou 
uns vestidos decentes. Eles 
tavam parecendo que iam 
dançar Funk. Ele eram 
príncipes. A Fada arranjou 
um cavalo branco para elas 
irem para a festa porque elas 
tavam querendo ir para a 
festa com um avestruz 
carregando uma carroça. 
Elas voltaram para casa às 
seis horas. Começou meia-
noite. 
Os Sete- Anões brigaram 
porque o Zangado reclamou 
de tudo. Reclamou que um 
pegou mais brigadeiro que os 
outros.Os príncipes 
convidaram as duas prá 
namorar.Eu queria muito ir 
montada neste cavalo. Todo 
mundo gostou da festa. 

 

Conflito 

Diversão 

Energização 

Identificação 
egóica 

Integração 

Jornada 

Proteção 
espiritual 

Relacionamento 
amoroso 

Personagens infantis-
2 ( Bella, Mestre) 
Figuras mitológicas- 
Fada 
Figuras da realeza- 
Pequeno Príncipe. 
Pessoas -2   
Animais- avestruz 
Meio de transporte 
terrestre- carroça 
Construção- 1 casa, 
1 castelo 
Animal mitológico- 
Pegasus 
Elementos brilhantes- 
7 quadrados de 
cristal, 25 cristais 
azuis  
Elementos da 
natureza 4 cristais 

Quadrante superior 
esquerdo com meio de 
transporte terrestre, e 
animal 
Na parte central 
superior animal 
mitológico posicionado 
virado para o 
quadrante inferior 
direito. Quadrante 
superior direito com 
construção e 3 
personagens 
masculinos duas 
linhas de pedras de 
cristal azul indo 
paralelas até meio da 
parte inferior. 
Quadrante inferior 
esquerdo miniatura de 
construção e área 
delimitada por 
quadrados de vidro e 4 
cristais. Na parte 
superior deste espaço 
3 personagens 
femininas.

Cenário 
mostrando o 
aparecimento do 
sexo oposto 
apesar de ainda 
não haver 
comunicação 
entre eles. O 
meio de 
transporte que 
seria usado não 
era capaz de 
realizar a jornada. 
Cenário aponta 
para necessidade 
de auxilio externo 
para atingir 
objetivos. 
Personagens 
femininas 
colocadas de 
costas para o 
sexo oposto.  
A presença do 
Pégasus, símbolo 
da sublimação e 
do sonho.

 

Defesa 

Energização 

Proteção 
Espiritual 

Relacionamento 
amoroso 

 

 



Cenário   
n° 10 
20/10/08 

Verbalizações 
“O Céu” 

Expressão 
Verbal: 
Categoria 

Temas da 
Miniaturas 

Dinâmica dos 
Cenários 

Observações 
Clínicas 

Expressão 
Imagética: 
Categoria 

 

P3 

  

Eu imaginei como é o 
céu. Tem animais, um 
monte de anjinhos, 
estrelas. Para ir prá lá 
tem que  ser bonzinho e 
não ter pecado. Quando 
eles morrem(animais) 
eles vão pro céu. Se 
minha mãe morrer eu 
“se” mato. Não se mato, 
não. Ela vai demorar prá 
morrer. Eu sou esse anjo 
tocando flauta. Tá toda a 
minha família aí.  Meus 
irmãos são esses. 
(negros) Minha mãe é 
esse(urso)  Esse anjo 
com rosa é o meu pai. A 
rosa é prá minha mãe. 

 

Conflito. 

Doença. 

Identificação 
egóica 

Relacionamento 
familiar.  

Animais 
domésticos- 4  
(cães 2 , gato1, 
carneiro1)  
Aves 
domésticas- 13 
(galinhas 2, 
pintinhos 8, 
pomba, 1, gansos 
2) 
Animais 
mitológicos- 1 
pégasus  
Animais 
selvagens- 2 (1 
raposa, 1 coelho)  
Insetos- 1             
( joaninha)  
Figuras 
religiosas- 14 
anjos 
Pessoas- 2 bebês 
Elementos 
brilhantes-14 
Estrelas – 13 (9 
brancas, 4 azuis, 
anjo de cristal 1) 
Cercas- 5 cercas 

Cena com parte central sem 
areia. Proximidade das paredes  
lateral esquerda, e canto 
inferior, parede  superior,  lateral 
direita , até o quadrante inferior 
direito , com faixa de areia. 
Parede inferior e canto inferior 
direito,  sem areia. No canto 
inferior esquerdo   miniaturas de 
2 bebês pequenos e 2 anjos, 
(menor deitado maior sentado), 
duas miniaturas de estrela. 
Canto superior esquerdo, 
miniaturas de anos negros (2), 
anjo pequeno e anjo de cristal.  
Na parte central da faixa de 
areia da parte superior  estrela 
azul e miniatura de animal 
selvagem posicionado virado 
para a parte sem areia. No 
quadrante superior direito: cerca 
(5) posicionada verticalmente 
em linha quebrada. Na faixa de 
areia: estrela branca. Na parte 
direita da cerca animais 
domésticos, aves domésticas e 
inseto e 2 estrelas. Na parte 
esquerda  animais domésticos, 
figuras religiosas, 5 estrelas 
transparentes e 2 azuis e 1 
pégasus na  diagonal  qusdrante 
superior esquerdo- quadrante 
inferior direito. 

Pégasus na 
mesma diagonal 
da cena anterior 

Céu local para 
crianças e 
animais. 

Parte sem areia 
limpa com pincel 
demoradamente. 

Canta durante a 
elaboração; 

 

 

 

  
Energização 
 
Identificação 
egóica 
 
Movimento 
descendente 
 
Proteção 
espiritual. 
 

As crianças do Coral são terríveis, não param, não prestam atenção.. Você me empresta o pincel? Eu tenho muitos ensaios. Antes era muito melhor, eu era 
das menores do grupo. Estou muito cansada. 



Cenário 
n° 11 

28/10/08 
Verbalizações 

“A Fazenda” 

Expressão 
Verbal: 

Categoria 
Temas da Miniaturas Dinâmica dos Cenários Observações 

Clínicas 
Expressão 
Imagética: 
Categoria 

 

P3 

 

Lugar tranqüilo. Eles 
vivem uma vida 
normal, bem tranqüila. 
Eles não se 
preocupam com luz, 
com comida. Eles têm 
tudo. A menina é filha 
deles. Eu queria estar 
lá prá nadar todo o dia 
no calor.Lá é muito 
legal, dá se divertir 
muito. 

 

Identificação 
egóica. 

Integração  

Relacionamento 
Familiar 

Animais domésticos- 2 
cachorro e gato 
Aves domésticas- 5  
(ganso 3, 1 marreco, 1 
família de patos). 
Ave Selvagem-1 pato 
selvagem 
Pessoas- 3 (casal e 
menina.) 
Construção- 2 (casa , 
casinha de cachorro) 
Ponte-1 
Poço-1 
Elementos da 
natureza- 12 
(arvóres,11, pedra de 
plástico 1) 
Vaso- 1 com folhagem 
 

Cenário apresentando na 
parte superior  2 
construções, 6 elementos da 
natureza, 2 animais 
domésticos, uma miniatura 
de pedra em plástico, uma 
figura do sexo feminino 
adulta e outra figura infantil 
do mesmo sexo, e duas aves 
domésticas. Na parte inferior, 
no quadrante esquerdo a 
miniatura de um poço, uma 
ave selvagem, 2 elementos 
da natureza (árvores), ao 
centro um personagem do 
sexo masculino adulto. Ainda 
na parte inferior, no 
quadrante direito, 4 
elementos da natureza. Na 
parte central faixa sem areia 
com traçado sinuoso, as 
extremidades não encostam 
nas paredes laterais. Na 
parte central do cenário está 
posicionado um elemento de 
ligação (ponte), sob ele uma 
miniaturas representativas 
de aves domésticas e 2 
miniaturas de aves 
domésticas colocadas na 
faixa sem areia. 

Poço do cenário 1 
colocado no 
mesmo 
quadrante, A 
ponte presente no 
1° cenário 
ressurge, nesse 
cenário se 
apresenta 
possibilitando a 
integração dos 
ambientes.   

Ambiente 
mostrando 
possibilidade de 
integração. 
Cenário 
harmonioso. 

 

 

 

Integração 

Movimento 
descendente 

Relacionamento 
familiar 

 

 



Cenário 
n°12   

10-11-08 
Verbalizações         
 “A Chácara” 

Expressão 
Verbal: 

Categoria 
Temas da 
Miniaturas 

Dinâmica dos 
Cenários 

Observações 
Clínicas 

Expressão 
Imagética: 
Categoria 

 

P3 

 

 
Eu fui pra Palmas SC  foi 
Muito legal.Estou sem 
cabeça hoje. 
O colégio está me 
cansando de mais. 
Dá prá andar a cavalo. 
Andar no rio, fazer um 
monte de coisas. Foi muito 
legal,  eu me diverti muito 
com meus amigos. Bem 
que eu estava precisando 
de um tempo para 
recarregar as baterias. 
Agora estou novinha. 
Depois de tudo que 
aconteceu este ano, estou  
nova pro coral. Consegui. 
Graças a Deus.  

 

Diversão 

 Doença 

Energização 

Integração 

Relacionamento 
afetivo 

Resiliência 

 

 

 

 

 

 

Animais 
domésticos- 

Construção- 

Elementos da 
natureza- 

Pessoas 

 

Folhagens na parede esquerda 
da caixa. Faixa sem areia 
vertical na parte superior 
esquerda até o meio  do 
cenário, próxima à parede 
superior pedra com flor cravada, 
pedra e miniatura de plástico 
representado pedra. Na parte 
superior dessa faixa miniatura 
de mulher de biquíni. Na parte 
superior miniaturas de casas 
(5). No quadrante direito 
miniatura de mulher idosa, 
pessoa do sexo feminino 
segurando  um bebê. 2 casas e 
1 árvore na parede direita. Na 
parte inferior do cenário  3 
cavalos ( dois maiores e um 
menor) e 4 cercas sendo 1 
colocada  no  lado esquerdo dos 
cavalos 3 na frente e a lateral 
direita sem cerca. Ao centro 2 
miniaturas de pessoas jovens 
do sexo feminino colocadas 
sobre 2 cavalos posicionados 
em direção oposta (um de frente 
para o outro). 

 

Uso moderado de 
água. A menina 
usada no cenário 
1 agora está 
sobre um cavalo 
e também se 
direciona para o 
lado direito do 
cenário. Continua 
em posição de 
confronto com 
outra pessoa.  A 
menina do 
cenário 1 aparece 
se divertindo 
nesse cenário. Na 
parte superior 
direita miniatura 
de benzedeira e  
mulher com 
criança. Essa 
miniatura estava 
no cenário 8 sob 
a árvore na parte  
inferior. Família 
de cavalos. 

 

 

 

Centralização 

Defesa  

Identificação. 
egóica 

Integração 

Movimento 
descendente 

 

 



Cenário 
n°01  
23/07/08 

Verbalizações do 
Paciente 
“O Reino do Rei Arnold” 

Expressões 
Verbais: 
Categoria 

Temas das 
Miniaturas 

Dinâmica dos 
Cenários 

Observações 
Clínicas 

Expressão: 
Imagética 
Categorias 

 
P4 

O Rei e a Rainha Stela têm um 
filho, o Príncipe Guerreiro. Ele 
comanda as tropas, é o 
comandante das tropas do castelo  
O Sidas Trevas, o Caveirão, tomou 
uma poção feita pela bruxa Bruxa, 
o nome dela é Bruxa, poção para 
ele se passar pelo irmão do Rei 
Arnold, dizendo que ele queria 
fazer um acordo para reunir os 
reinos. Mas primeiro ele teria que 
mandar as tropas para a guerra. 
Ele se aproveitou da falta das 
tropas e invadiu o reino para pegar 
a espada. Quando ele pegasse a 
espada ninguém ia matá-lo. Ele 
seria invencível. O Rei era legal. 
A Fiona não era a Fiona,  era uma 
camponesa. Ele era o Sancho 
Pança.  Era um reino feliz, o rei era 
justo. O Caveirão  vai pegar a 
espada mas a princesa ( de outro 
reino) com poderes mágicos, prevê 
a invasão.Tenta impedir com sua 
magia que o Caveirão pegue a 
espada.  Ela é a princesa Virginia 
do Reino das Fadas. Os cavaleiros 
também tentam impedir. O filho do 
Rei morre. Michelangelo tenta 
combater o Caveirão, mas a 
pantera negra, que é traiçoeira, 
derruba-o do cavalo. O Caveirão 
lança um poder e mata ele. Ele era 
muito querido.(Michelangelo)  Os 
outros soldados querem vingara 
morte do príncipe. Eles impedem o 

 
Conflito 
 
Defesa  
 
Doença 
 
Identificação 
egóica. 
 
Integração 
 
Jornada  
 
Nascimento 
 
Relacionamento 
familiar 
 
Relacionamento 
afetivo 
 
 
 
 

1- Animais 
selvagens-pantera 
1- Elemento de 
ligação- corrente 
1- Figuras 
brilhantes- espada 
e rocha. 
1- Poço  
1-Meio de 
transporte- 
Diligência  
1-Objetos 
mortuários 
Esqueleto 
3 Construção 
(castelo, igrejas2) 
3 Figuras da 
Realeza- Rei, 
Rainha, Príncipe.  
3- Figuras 
mitológicas-bruxa, 
homem sem cabeça 
com fogo. fada) 
7 - Personagens 
Infantis - (Fiona e 
Corcunda de Notre 
Dame, Gaston, 
árvores, guerreiro c/ 
frango, Bobo da 
corte)  
5- Pessoas -  3 
Guerreiros, 1 
Pessoa, 1 Mulher 

Cena com elevação no 
quadrante superior 
esquerdo, com figura de 
construção, 2 
personagens da realeza, 
soldado e figura real 
posicionada sobre animal 
doméstico. 
No quadrante inferior 
esquerdo miniaturas de 
animal selvagem, 
personagens mitológicos 
e objeto mortuário.Na 
lateral esquerda na parte 
central figura mitológica, 
2 personagens 
masculinos, miniatura 
brilhante..Na parede 
superior ,miniaturas de 
igrejas(2) e miniatura de 
guerreiro. Faixa sem 
areia com miniatura de 
carruagem do quadrante 
superior direito ao 
quadrante inferior direito 
fazendo linha sinuosa, 
contornada por corrente. 
Lateral direita, elemento 
da natureza, pessoas. No 
quadrante inferior direito 
presença de poço.  
 
 

Lado esquerdo do 
cenário é local do 
conflito.O cenário 
mostra um conflito sem 
solução aparente, pois 
o perigo retorna 
disfarçado. Apesar de 
verbalizar uma solução 
para o conflito 
(nascimento de um 
novo herdeiro), esse 
fato não aparece no 
cenário. 
Símbolos do mal 
muito mais 
destacados que os 
opostos. Defesas 
egóicas fragilizadas. 
Forças não 
integradas. 
Possibilidade de 
renovação com 
nascimento do 
herdeiro.Trabalho a ser 
realizado. (mulher 
buscando água). 
Existência de fonte. 
Castelo (casa) velho, 
mal conservada. 
Guerreiros  do Rei 
pequenos em relação 
ao inimigo.Figuras 
religiosas como 
observadoras 
Caminho traçado é 
interrompido, 

 
Conflito 
 
Defesa 
 
Divisão  
 
Jornada 
 
Movimento 
descendente 
 
Movimento 
ascendente 
 
Relacionamento 
familiar 
 
 
 
 
 
 
 



Caveirão de pegar a espada, todos 
impedem a caveira. Eles quase 
perdem a batalha. Cada um deles 
pensou: Se eu perder a batalha 
vou ter que servir ao Caveirão. 
Quando o resto do exército volta 
faz uma homenagem ao príncipe. 
Ele foi o mais corajoso. O Rei faz 
as pazes com seu irmão e eles 
unem os dois reinos, em 
homenagem ao príncipe. Caveirão 
viu que não ia conseguir e voltou 
como uma pessoa normal, mas 
com uma mente maquiavélica.. O 
Rei Arnold tem 2 exércitos. O Rei  
e a Rainha Stela têm outro filho 
Eu gostaria de ser ela (Fiona). Ela 
não é uma pessoa comum, mas 
uma pessoa com poderes. 
Ninguém sabe de onde ela veio. 
Ela veio e ficou ali. Ela não é 
comum. Os outros têm habilidades 
com as armas, mas ela tem um 
dom. O poder. 

  

Total - 27  



 
 
Cenário 

n° 2 
30/07/08 

Verbalizações- 
“Nuvem de Algodão 
Doce” 

Expressão 
Verbal: 
Categoria 

Temas das 
Miniaturas 

Dinâmica dos 
Cenários Observações Clínicas 

Expressão 
Imagética: 
Categoria 

 

P4 

- Esta é uma cidade normal em 
1899.Todo mundo é..., é uma 
cidade bem legal. As amigas 
conversam.  Esse é o velho louco 
que procurava um monstro no rio.    
Tinha um monstro! Tinha! Mas 
ninguém acreditava. Ele era louco 
porque não fazia o que todo 
mundo fazia.  Era louco para a 
sociedade, mas não era louco prá 
mim!  A cidade o via como louco. 
Como o Barqueiro Louco. Ele 
tinha um nome, uma família, mas 
era visto como o Barqueiro Louco. 
O pessoal trabalhava. Esta ponte 
ligava a outra cidade. A outra 
cidade era maior, as pessoas 
eram mais consumistas, 
capitalistas, egoístas. Nesta aqui 
não. Tinha um senhor que 
trabalhava levando os namorados 
passear no rio. O rio desce. Na 
cidade tinha uma área misteriosa, 
As pessoas iam muito lá. Quando 
iam, iam escondido. Tinha um 
significado.  Quando iam os 
outros falavam. Não era muito 
bem visto. Um quê de hipocrisia. 
Todo mundo ia, mas ia 
escondido. Iam fazer uma coisa 
legal...iam sonhar... Aprisionaram 
um anjo numa nuvem de verdade. 
Ninguém sabia quem aprisionou, 
mas eu sei!!!! Foi o Velho do 
Barco! Por isso que eu disse que 

 
Confinamento 
 
Conflito 
 
Integração 
 
Movimento 
descendente 
 
Proteção  
espiritual. 
 
 

1 Elementos da 
natureza- árvore 
2- Poço, fonte 
1 Animal 
doméstico-cavalo 
1- Meio de 
transporte 
terrestre -
carruagem 
1- Elementos de 
ligação-ponte 
1- Meio de 
transporte 
marítimo- 
gôndola. 
1 Personagens 
infantis- árvore 
4- Construção- 
casas 
1-Objetos 
domésticos- cerca 
com flores 
9- Pessoas-2 
moças, mulher 
com balde, menina 
bambolê, homem, 
3 músicos, velho 
no golfinho. 
3-Cerca-  
1-Elementos de 
proteção – 

No quadrante superior 
esquerdo, na parede 
superior 3 miniaturas 
de construção,na 
parede lateral figura de 
construção e miniatura 
de floreira e  figura de 
menina com bambolê. 
Na faixa lateral 
esquerda 2 pessoas. 
No quadrante inferior 
esquerdo: animal 
doméstico . 
Faixa sem areia do 
quadrante superior 
direito até quadrante 
inferior esquerdo com 
miniatura de pessoa 
sobre animal marinho, 
no quadrante superior 
direito e ponte no 
quadrante inferior 
direito. 3 Figuras 
masculinas sobre a 
ponte. Miniatura de 
gôndola na faixa sem 
areia. No quadrante 
inferior direito fonte de 
água e figura 
masculina. Na faixa 
central 2 arvores com 
poço no meio e mulher 
carregando baldes. No 
centro da parede 
superior miniatura de 

Cenário apresenta uma 
leveza não encontrada no 
anterior. Mostra integração 
social e física. 
O espiritual aparece de forma 
velada, segundo discurso,  
A questão do segredo se 
destaca. 
Como no cenário anterior, 
existe um conflito entre os 
moradores e o velho do rio.  
Fada frágil em lugar positivo e 
protegido. Mesmo lugar que 
as imagens religiosas 
estavam no cenário anterior. 
Conflito com figura paterna. 
Figura materna mais 
idealizada. Elementos de 
ligação.Perigo desconhecido. 
(monstro do rio) Mulher 
buscando água mais ao 
centro, como o poço. 
Centralização. Recursos 
naturais.  
Caminho e possibilidade de 
movimento.Rio maior e vivo. 
Proteção da figura materna. 
Cavalo água. Integração.  
Carruagem mais sofisticada, 
prateada. As figuras 
ameaçadoras dão lugar a um 
cavalo bebendo água. 
Aparecimento do lúdico, da 
leveza.Meninas conversando, 
bambolê. Recursos naturais. 

 
Centralização  
 
Defesa 
 
Integração 
 
Jornada  
 
Movimento 
descendente 
 
Proteção 
espiritual 
 
Relacionamento 
afetivo 
 



ele não era louco. Ele morava no 
barco de baleia. Ele gostava de 
morar ali. Ninguém gostava dele. 
Todo mundo tinha medo dele. As 
crianças tinham medo e os 
adultos também. Ele buscou as 
nuvens e o anjo. A cidade era 
chata, todo mundo se 
cumprimentava. Não tinha nada 
de diferente. Não tinha perigo. Ele 
pegou o anjo e a nuvem para 
ajudar a cidade e se ajudar. Foi 
uma aventura. Todo mundo não 
acreditava que era aquilo. As 
pessoas iam lá para sonhar, para 
acreditar que o anjo podia ser 
pego e que era de verdade. Que 
a nuvem podia ser pega. Para 
acreditar que eles podiam fazer 
as coisas, Era como um 
santuário.  Aquilo podia ser 
verdade. As pessoas realmente 
se tornaram mais felizes e 
melhores. Mais verdadeiras. 
Ninguém nunca assumiu que ia 
lá, mas todos sabiam que iam lá. 

redoma com fada redoma cercada por 3 
cercas. Figura de meio 
de transporte na parte 
superior  direita. 
Traçados na areia das 
figuras femininas para 
a redoma. 

Figura materna =identificação 
egoica. Lado esquerdo do rio 
com personagem masculino 
perto da ponte. 
 

 



 
Cenário 
n° 3 
08/08/08 

Verbalizações 
“O Fracasso” 

Expressão 
Verbal: 
Categoria  

Temas das 
Miniaturas 

Dinâmica dos 
Cenários 

Observações 
Clínicas 

Expressão 
Imagética: 
Categoria          

 

P4 

- O Arlindo era um grande 
compositor. Fazia sucesso com 
grandes e pequenos, todo mundo 
adorava ele. Tinham vários outros 
compositores, mas todos 
adoravam ele. Um belo dia surge 
uma banda chamada Oxigênio. E 
estourou. Todo mundo ia ao show 
deles  Eles tocavam um novo tipo 
de musica. O Arlindo era bom, 
tocava qualquer musica no violino. 
De técno à clássica. Por isso todo 
mundo gostava dele.Surge o 
Oxigênio e todo mundo ia ao show 
deles. O Arlindo ficou muito triste, 
suas músicas ainda eram tocadas, 
mas em segundo plano. Daí o 
empresário dele disse: Faça novas 
músicas. Você é bom!  Ele não 
conseguia compor, não vinha nada 
na cabeça dele. Ele comia tudo 
que via pela frente. A casa ficou 
uma bagunça, ele praticamente 
entrou em depressão. A piazada 
fazia sucesso, as musicas dele em 
segundo lugar, mas um dia surge 
uma musica para ele tocar e ele 
voltou ao primeiro lugar. A piazada 
não toca a mesma música que eu 
e de forma alguma tirou meu lugar 
- Ele aprendeu que todo mundo 
tem direito de fazer sucesso. E 
todo mundo tem direito de escutar 
o que quiser.Os dois continuaram a 
fazer sucesso. 

 

Conflito  

Diversão 

Doença 

Integração 

Isolamento 

 

 

  

Bonecas- Boneca 
japonesa. 
Comida-5 sanduíche 
(2), brigadeiro, 
pizza,pão.  
Construção-palco 
Instrumento 
musical- violino 
Instrumentos 
médicos-
desfibrilador 
cardíaco, bomba de 
oxigênio 
Maca de Centro 
cirúrgico. 
Objetos 
domésticos- 
geladeira, 
estante,cadeira, 
poltrona. 
Objetos 
eletrônicos- 
televisão, 
Personagens 
Heróicos - Harry 
Potter 
Personagens 
Infantis- árvore 
antropomórfica, 
Salsicha. 
Pessoas- 13 
Homem, músicos, 

O cenário é 
composto por 
dois ambientes: 

Ambiente familiar- 
estante, sofá, 
poltrona, 
geladeira, TV  e 
alimentos.lado 
esquerdo da 
caixa 

Ambiente 
popular- palco, 
cantores e 
platéia.lado direito 
da caixa 

Árvore no 
quadrante 
superior 
esquerdo. 

 

Cenário apresentando 
no quadrante superior 
direito Vida – pessoas 
se divertindo e na 
diagonal oposta Morte- 
isolamento. 
 No lado direito usa um 
centro cirúrgico e um 
desfibrilador para 
representar  a 
iluminação do show. O 
nome do conjunto 
também remete à vida 
Oxigênio. 
Conflito moderno x 
Antigo. 
Comidas entendidas, 
neste cenário de forma 
negativa. 
Quadrante inferior 
direito sem uso, 
quadrante superior 
esquerdo com árvore 
antropomórfica.  
Consegue resolver o 
conflito. 

 

Diversão 

Divisão 

 Doença 

Energização 

Isolamento 

 



pessoas da platéia. 
 

Cenário 
n° 4 
13/08/08 

Verbalizações 
Quebrando o Gelo 

Expressão 
Verbal: 
Categoria  

Temas das 
Miniaturas 

Dinâmica dos 
Cenários 

Observações 
Clínicas 

Expressão 
Imagética: 
Categoria        

 
P4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Essa menininha, ela é (todos 
precisam dela para viver na cidade) 
não exatamente princesa ou rainha, 
apenas nobre. Tipo uma sucessora 
da terra que vivia. O pai era um 
monarca, nobre. Um déspota. Tudo 
precisa de regras para funcionar. 
Ele com a ajuda do povo fazia as 
regras. Não era um ditador. 
Aconteceu um acidente, a família 
morreu. Só sobrou ela.Então todos 
precisavam dela. Ela era especial 
para seu povo.Seus pais já tinham 
uma doença muito, muito terrível, 
mas eles não morreram da doença, 
mas sim do acidente.Toda a família 
dela tinha a doença, por isso ela 
estava a beira da morte. Por isso os 
dois desbravadores foram lá tentar 
buscar a cura, que era essa 
pequenininha aqui, uma elfazinha. 
Ela era guardada, ela foi capturada, 
(os elfos e os duendes são difíceis 
de capturar) por um antigo velho 
que existia quando o pai era 
pequeno. Ele já era velho e 
conseguiu capturar 
Ela era para casos extremos, como 
ela poderia ressuscitar alguém 

 
Confinamento 
 
Conflito 
 
Doença 
 
Integração 
 
Jornada 
 
Relacionamento 
afetivo 
 
Relacionamento 
familiar 
 
Resiliência 
 
 
 

Animais 
marinhos -4 
tubarões 
Animais 
mitológicos-1  
dragão 
Elemento de 
proteção- 1 
redoma com anjo.
Elementos da 
natureza- 5 
árvores  
Figuras da 
realeza-1 
Figuras 
mitológicas- 
Smeagle, gárgola,
Objetos 
domésticos-1 
cama 
Personagens  
infantis- Wendy, 
Iceberg com 
bicho. 
Pessoa- 1 
menina 

A cena apresenta 
personagem infantil 
sobre cama no 
quadrante inferior 
esquerdo.  
No quadrante superior 
esquerdo personagem 
mitológico, elementos da 
natureza (4), 
personagem mitológico e 
figura feminina. Ilha 
formada na parte central 
da caixa, com miniatura 
de iceberg e gárgula. Ao 
centro da ilha redoma. 
Na parte sem areia ao 
redor da ilha, animais 
marinhos. No quadrante 
inferior direito miniatura 
de animal mitológico.   
 

 Cenário mostrando 
isolamento no 
mesmo quadrante 
do cenário anterior. 
Figura materna 
central velada, 
escondida. 
Existência de 
perigo, de uma 
ameaça constante.  
A necessidade de 
passar por várias 
etapas para o 
desenvolvimento da 
consciência. 
Movimento 
ascendente da 
psique.  
Cena mostrando 
resiliência, conflito 
solucionado. 
 

 
Centralização 
 
Confinamento 
 
Conflito 
 
Defesa 
 
Movimento 
ascendente 
 
Movimento 
descendente 
 



 
 
 
 
P4 

porque o poder dos elfos e dos 
duendes é muito forte, poderoso. 
Assim era extremamente protegida, 
pois poderia cair em mãos erradas. -
-E mesmo as pessoas do bem 
sofriam tentando pegá-la. Mesmo as 
pessoas por motivo mais nobre, 
nenhuma conseguiu pegar. Ai como 
eles tinham que salvar a menina 
passaram pela floresta proibida.O 
Troll gigante tava atrás deles. 
Tinham vários obstáculos para 
passar: O Troll gigante, o fosso com 
os tubarões E mesmo que eles 
conseguissem passar pela floresta, 
pelo Troll, pelo fosso, quando 
chegassem ao topo da montanha 
para pegar a elfa, o dragão ia vir 
derreter o iceberg. E lá dentro tinha 
um monstro milenar congelado.  
Além de todos esses obstáculos que 
eles conseguiram passar, porque 
colocaram na cabeça que iam 
conseguir, eles conseguiram e 
salvaram a menina. Mas foi difícil, 
muito difícil.Depois ela cresceu e 
tomou conta do reino.  
Depois de usar os poderes da elfa, 
eles a recolocaram no lugar com 
todos os obstáculos e 
acrescentaram mais algumas 
coisas. 

 



 
Cenário 
 n° 5 
20/08/08 

Verbalizações 
“ A Ilha” 

Expressão 
Verbal: 
Categoria  

Temas das 
Miniaturas 

Dinâmica dos 
Cenários 

Observações 
Clínicas 

Expressão 
Imagética: 
Categoria        

 
P4 

Um menino que não gostava 
muito de ficar em casa junto 
com os pais. Todo dia ele 
fugia de casa. Mas os pais 
sabiam onde ele estava. 
Pegava o barco enchia de 
comida e ia para a ilha. A 
ilha era deserta. Ele brincava 
sozinho porque ele gostava 
de fingir que tinha fugido de 
casa e morava só. A ilha era 
tipo “casa na árvore”. 
Ele era bem feliz, ele 
adorava a ilha. O sonho era 
morar na ilha. 
Eu sou muito parecida com 
ele. O ser humano tem que 
conviver em sociedade. Eu 
gosto muito de ficar sozinha. 
Uma casa na árvore serve 
para brincar. Eu nunca tive, 
serve para fugir dos 
problemas. O meu quarto é 
a minha ilha. 

 

Conflito 

Energização 

Identificação 
egóica  

Isolamento. 

Relacionamento 
familiar  

 
Pessoa –1 
Comida-9 
Animais aquáticos-
concha, estrela do 
mar, lagosta 
Construção- rede. 
Meio de transporte 
marítimo- canoa 
Objetos domésticos- 
2 mesa e bandeja. 
Elementos da 
natureza- 10 árvores 
 

Cenário 
apresentando ilha 
na parte central.  

Figura masculina 
deitada em rede 
presa nas árvores. 

Meio de transporte 
marítimo com 
mantimentos. 

Animais marinhos 
na areia. 

Isolamento com 
possibilidade de 
nutrição. 
Identificação egóica 
com personagem 
masculino. 
Na ilha do cenário 
anterior havia o 
iceberg e a gargola, 
nessa apenas o 
menino sem nenhuma 
ameaça. 
O mar aumenta e não 
apresenta animais, 
também há um barco 
para a travessia. 
Cenário com estrutura 
mandálica. 
 

 
Centralização 
 
Energização 
 
Isolamento 
 

 
 



 
Cenário  
n°  6  
26/08/08 

Verbalizações    
“Mundo Sustentável” 

Expressão 
Verbal: 
Categoria  

Temas das 
Miniaturas 

Dinâmica dos 
Cenários 

Observações 
Clínicas 

Expressão 
Imagética: 
Categoria     

 
P4 

Esse cara aqui é um engenheiro 
ambiental. (oh!) Ele morava em 
uma cidade muito consumista. 
Todo mundo tinha um carro para 
cada integrante da família. Ele 
pensou: Vou ter que fazer algo 
para mudar isso. 
Ele tinha tudo que um engenheiro 
ambiental podia querer. Trabalhava 
em uma empresa, já tinha carreira 
estabelecida. Só que vou nessa 
cidadezinha passear e 
pensou...Comprou um terreno 
gigantesco. Era uma parte que 
estava completamente devastada. 
Ele reflorestou, ai ele pensou: Tem 
muito carro nessa cidade, eu vou 
bolar uma coisa que não polua 
mais, um combustível para que 
eles (os carros) não poluam 
mais.Ai ele inventou um 
combustível de hidrogênio e ai os 
carros passaram a abastecer com 
o combustível dele que além de 
não poluir era mais barato. Ele 
conseguiu salvar a cidade e 
continuou sendo bem sucedido 
como era no outro trabalho. 
Eu quero ser engenheira ambiental. 
Quando eu estou sozinha penso 
que tenho que fazer algo, como 
ele, prá ajudar, não prá ganhar 

 
Energização 
 
Identificação 
egóica  
 
Integração 
 

Animais selvagens- 
veado, 2 macacos, 1 
arara.   
Caixas- caixa 
registradora, 
Construção-1 casa, 1 
moinho. 
Elementos da 
natureza-7 árvores 
Meio de transporte 
aéreo- balão  
Meio de transporte 
terrestre- 5 carros 
Objetos domésticos- 
fogão a lenha, 
balança. 
Pessoas-1 
Vaso- 1 

Cenário 
apresentando faixa 
em L  sem areia, 
com meios de 
transporte terrestre  
e caixa registradora. 
Quadrante superior 
direito com 
elementos da 
natureza (árvores, 
animais) 
Na faixa sem terra 
horizontal, 3 
automóveis.Na faixa 
vertical 2 
automóveis. 
Na parede superior 
esquerda com caixa 
registradora, fogão a 
lenha, figura 
masculina,  miniatura 
de casa, 2 moinhos. 
Na parte mais central 
pote marrom. 
Miniatura de balão 
na parte mais central 
do cenário.  

Paciente 
mostrando 
identificação egóica 
com figura do sexo 
oposto, como na 
caixa anterior. (C5) 
Carros na faixa de 
areia com pouco 
espaço para 
movimentação.  
Conflito entre 
moderno X 
natureza. 
Caixa sem a 
presença de 
relação. 
O que é precioso 
está protegido em 
um pote fechado.. 
 
rosto vermelho 
 
 
 

 
Conflito 
 
Defesa 
 
Divisão 
 
Energização 
 
Isolamento 
 
Jornada 
 



muito dinheiro. 
Cenário 
n° 7 
04/09/08 

Verbalizações 
“A Festa” 

Expressão 
Verbal: 
Categoria  

Temas das 
Miniaturas 

Dinâmica dos 
Cenários 

Observações 
Clínicas 

Expressão 
Imagética: 
Categoria          

 
P4 

Tipo uma festa. Tá todo 
mundo brincando, fazendo 
o que se faz em uma festa, 
dando presente. Só tem 
uma pessoa sozinha 
aqui...então...Tava todo 
mundo ali. Todo mundo 
que ela gostava, mas não 
fazia nenhum sentido para 
ela. Parecia que aquilo não 
tinha sentido, deixa eu ver, 
não tinha sentido 
porque...ai...por mais que 
fossem todos conhecidos... 
tudo que ela gostava...não 
fazia sentido. Ela arranjou 
um jeito de sair da festa e 
foi embora. Foi prá casa. 
Ela pensou, pensou, 
pensou e... não chegou a 
nenhuma conclusão.  
Ela ta sem... nenhum 
sentido. Não sei o que vai 
acontecer. Tem que 
acontecer alguma coisa. 
Talvez as pessoas olhem 
prá ela e a vejam de um 
jeito que...as pessoas 
olham prá ela e meio que 
não gostam muito do jeito 
que ela era. Eu não to bem. 
É muita pressão na escola 

 

Conflito 

Diversão 

Doença 

Identificação 
egóica 

Isolamento. 

Relacionamento 
afetivo 

Relacionamento 
familiar 

Solidão 

Cerca- 4  
Comemoração-1  
presente de cristal 
Comida- 1 Pizza 
Construção- 3  2 
casas, 1 posto de 
gasolina.  
Meios de transporte 
terrestre- 2 carro, 
ônibus  
Objetos domésticos- 
10 fogão e pia, 
cadeiras 3 mesa1 
sofá, poltrona, mesa 
de centro, cama 
infantil, mesinha de 
cabeceira infantil. 
Objetos eletrônicos-1 
Televisão 
Personagens 
infantis- 6  Bella, 
Mulher Incrível, Violet, 
Fiona, , Flash, 
Salsicha, Cloé 
Pessoas – 5 menina 
negra, moça loira, 
menina loira, homem 
de óculos, menina 
morena 

Cenário 
apresentando 
divisão na parte 
inferior.  Objetos 
domésticos, 
pessoas (11 sendo 
7 personagens 
infantis), comida e 
miniatura de 
comemoração 
posicionados na 
parte centro direita. 
No quadrante 
inferior esquerdo 
espaço delimitado 
por 4 cercas com 
objetos domésticos 
e personagem 
feminina em seu 
interior. 
Parte superior 
caixa com três  
construções e faixa 
sem areia com 
meio de transporte 
terrestre. Faixa 
interrompida no 
quadrante superior 
direito. 
 

Conflito localizado na 
parte inferior do 
cenário. 
Isolamento aparece no 
mesmo lugar das 
caixas 3 e 4. 
Personagem de costas 
para as pessoas em 
local sem 
possibilidade de 
interação. 
Figuras da cena da 
celebração 
representadas, em sua 
maioria, por 
personagens infantis. 
(7) 
Possibilidade de 
movimento 
bloqueada.Faixa com 
os carros estreita e 
interrompida. 
Presença de posto de 
gasolina no local 
aonde estava a caixa 
registradora na caixa 
anterior. 
  

Confinamento 

Defesa 

Diversão 

Energização 

Identificação 
egóica 

Isolamento 

Movimento 
descendente 

Relacionamento 
afetivo. 

 



e em casa. Tô cansada. 
 
 
Cenário 
n° 8 
13/09/08 

Verbalizações        
“Fast Food”  

Expressão 
Verbal: 
Categoria  

Temas das 
Miniaturas 

Dinâmica dos 
Cenários 

Observações 
Clínicas 

Expressão 
Imagética: 
Categoria            

 
P4 

A cozinheira sou eu!!! Eu 
adoro cozinhar! Gosto de 
cozinhar e de comer!!!]             
Ela( no caso eu) tem uma 
rede de Fast Food para 
conhecidos. Como se fosse 
em casa. É um postinho 
onde as pessoas pegam a 
comida. É um lugar para 
comer, jogar conversa fora, 
brincar, fazer bagunça, 
dançar, ajudar na cozinha. 
Todo mundo vai prá cozinha. 
Tem gente que não entra lá: 
Amigas muito chatas, os ex-
namorados. O que falou: ta 
gordinha de tanto dar. A 
pessoa mais importante ai 
sou eu. Não tem ninguém 
mais importante, afinal eu 
faço a comida!!!! 
Melhorou o rosto   

 
Diversão 
 
Energização 
 
Identificação egóica 
 
Integração 
 
Relacionamento 
afetivo. 

Pessoas-6 
Personagens 
infantis- 1    Cloé 
Objetos 
domésticos- 12  
fogão/pia, mesas, 
cadeiras, banco, 
geladeira, 
banqueta, prato 
Cercas-7 
Comida- 12 pão, 
macarrão, peixe, 
legumes, pizza, 
bolos, 2 
refrigerantes, 
bolo, fatia de 
bolo, sushi, 
noque. 
Construção-1 
posto de gasolina 
Meio de 
transporte 
terrestre- 4 carros 

Cenário 
apresentando 
divisão. Parte 
esquerda com 
pessoas 7, sendo 
uma personagem 
infantil , objetos 
domésticos e 
comida, sendo 
delimitada por 7 
cercas e faixa 
sem areia .  Na 
parte direita 
construção, na 
faixa sem areia, 4 
meios de 
locomoção. 
A faixa sem areia 
mais larga 
verticalmente e 
estreita na parte 
horizontal na faixa 
inferior da caixa. 

Figura de 
identificação 
apresentada como a 
principal do cenário.  
Possibilidade de 
nutrição.  
Faixa de areia mais 
larga permitindo o 
trânsito dos veículos. 
Relacionamento 
afetivo presente. 
Defesas presentes, 
mas possibilitando 
interação. 
Possibilidade de 
transformação 
alquímica ao 
cozinhar. 
Personagem 
participando da 
diversão. 
Identificação egóica 
com presença de 
auto-estima positiva. 
 
 

 
Defesa 
 
Diversão. 
 
Energização 
 
Identificação egóica 
 
Integração 
 
Relacionamento 
afetivo. 
 

 



 
 
Cenário 
n° 9 
16/09/08 

Verbalizações 
 “A Fada Verde” 

Expressão 
Verbal: 
Categoria  

Temas das 
Miniaturas 

Dinâmica dos 
Cenários 

Observações 
Clínicas 

Expressão 
Imagética: 
Categoria             

 
P4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assim... este pedaço de terra 
não é bem uma ilha, é como se 
fosse um continente pequeno. 
As pessoas não sabem que ele 
existe. Daí essa menininha 
descobriu que ele existe, mas 
prá chegar até ele é necessário 
muitas coisas. Para chegar lá é 
necessário ir de barquinho e 
tinha um monte de charada para 
chegar lá. Charadas para as 
pessoas não se aproximarem. 
Aqui você  precisava estudar o 
mapa e ser esperto. Mesmo que 
você fosse lá, chegasse lá, era 
como se você fosse para uma 
cidade e ela tá lá.O mapa não, 
muda.  Ou você decora onde é 
e chega, ou aqui muda toda a 
noite, não adianta saber o 
caminho. Você precisa do 
mapa. Só chega lá quem é 
esperto e quer muito ir. 
Se ela for do mal e conseguir 
desvendar o mapa chega. Não 
se pode morar lá. A cada pôr-
do-sol . aí a Violeta, ela 
descobriu esse mapa, ela 
gostava muito de ler, sempre 
procurava coisas novas e um 
dia achou esse mapa. Aí ela foi 
desvendar o mapa, procurou em 
todos os lugares possíveis e 
não encontrou o lugar. Ela 

 
Centralização 
 
Confinamento 
 
Conflito 
 
Diversão 
 
Identificação 
egóica 
 
Integração 
 
Isolamento 
 
Jornada 
 
Movimento 
ascendente 
 
Proteção 
espiritual 
 
Relacionamento 
afetivo 
 
Resiliência. 
 
 

 
Animais 
mitológicos- 1 
pégasus. 
Corações- 1 
vermelho. 
Elementos 
brilhantes- 1 
globo de cristal  
Elementos da 
natureza - 1 cristal 
pirita. 
Elementos de 
proteção 2 
redoma com anjo, 
redoma com 
pássaros. 
Figuras 
mitológicas - 1 
Fada 
Meio de 
transporte 
marítimo- 1 
canoa. 
Objetos Livros  
Personagens 
infantis-1 Violet 

Cenário 
apresentando 
divisão. Parte direita 
com areia e parte 
esquerda com pouca 
areia. No quadrante 
inferior esquerdo, 
canoa posicionada 
sobre areia. Mais ao 
centro objeto 
brilhante e figura 
desenhada na areia 
com os dedos. No 
quadrante inferior 
direito, miniaturas de 
personagem infantil , 
pirita, redoma com 
anjo. Na faixa central 
da parte direita, na 
parte próxima a 
parede, miniatura de 
fada sobre animal 
mitológico, ao centro 
coração vermelho 
enterrado e mais 
próximo da área sem 
areia a miniatura de 
livro. Próximo à 
parede superior 
redoma com 

Paciente mais uma 
vez elabora cenário 
com várias tarefas a 
serem solucionadas 
antes de atingir seus 
objetivos. 
Coração como guia. 
Caixa apresentando 
relacionamentos 
mágicos, irreais. 
Figuras confinadas 
presas em redomas. 
O coração aparece 
quando a razão 
acerta. 
Emoção precedida 
pela razão. 
 
 
 

 
Centralização 
 
Confinamento 
 
Divisão  
 
Identificação egóica 
 
Integração 
 
Isolamento 
 
Movimento 
ascendente 
 
Movimento 
descendente 
 
 



 
 
P4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pensou: será que existe? E foi 
procurar. Ela viu que tinha umas 
charadas. Eu vou procurar se 
esse lugar não fica em nenhum 
lugar por aqui. Eu vou procurar. 
Ela achou que o lugar tava 
deserto, e a canoa de repente 
subiu como se estivesse 
debaixo da água. Surgiu e ela 
se assustou. Ela viu a água e a 
canoa e resolveu entrar na 
canoa. Pensou: se não está em 
nenhum lugar, vou procurar  em 
qualquer lugar. Olhou o mapa e 
não entendeu porque ela tinha 
que dar a volta no mundo. Ela 
pensou que ia levar muito tempo 
e pensou em desistir. Quando 
pensou isso viu que já estava no 
meio da lagoa e que não tinha 
remo. Ela falou: Já que to 
aqui....começou a analisar o 
mapa. Como dar a volta no 
mundo?’. Ela olhou, olhou e 
bem no meio do lago viu uma 
sombra. Viu que era um globo. 
Que tinha o formato) Ela deu a 
volta. Primeiro ela tava 
concentrada na “Dar a volta no 
Globo Terrestre”, depois de dar 
a volta completa, ela tinha que 
parar na frente. Ela agora tinha 
de adivinhar onde  era a frente. 
O Globo era só sombra.Ai ela 
parou, achou a frente e parou. 
No próximo item dizia : Tem que 
ler e pegar o coração. 
Ela viu que na frente dela tinha 
um livro gigante. Ela pegou. A 
canoa estava indo sozinha. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pássaros. 



 
P4 

Quando ela matava a charava a 
canoa fazia o caminho. No livro 
tinha outra charada. Ela agora 
precisava de um coração. 
Quando ela entendeu o que 
estava escrito ( de trás pra 
frente) no livro grande, o 
coração surgiu. O coração tinha 
uma luz que apontava para 
onde ela tinha que ir. Ela seguiu 
a luz e encontrou o pégasus e a 
fada.  Eles perguntaram como 
ela chegou lá. Só os preferidos, 
os eleitos chegam. Ela 
descobriu que aquela era uma 
ilha de amigos, onde ela podia 
fazer o que quisesse. Podia 
voar, brincar com a fada. Eles 
contaram tudo para ela. Eles 
disseram que ela não podia 
morar ali, e que prá sair tinha 
que cumprimentar a fada de 
vidro e os passarinhos. Eles só 
voavam e não saiam do lugar. 
Eles eram muito ciumentos, se 
cumprimentasse um, tinha que 
cumprimentar os outros. Eles 
brigavam para ver quem 
cumprimenta antes. Se não 
cumprimentassem eles tinham 
poderes de fazer a pessoa 
voltar do lugar onde estivesse. 
Como se fosse um ímã. Não 
morria ninguém lá. Quem 
conseguia chegar, já tava no 
mapa- tinha que cumprimentar. 
Era preferível cumprimentar do 
que ficar preso como se fosse 
um ímã. Sendo puxado de um 
lado para o outro. O pégasus já 



avisava: Cumprimente! 
Ela cumprimentou e perguntou 
se podia voltar. Aí todo dia, se 
ela conseguisse decifrar ela ia 
quando ela dizia: desisto, a 
canoa voltava, daí ela ia prá 
casa. No outro dia voltava. Só 
quem nasceu lá podia ficar.  
Eu queria sair de casa, morar 
em outro país. Queria ir prá 
Inglaterra. Eu não saio do país 
enquanto ela tiver viva. Amei! 

 



 
 

Cenário 
n° 10 
30/09/08 

Verbalizações 
“Dominador” 

Expressão 
Verbal: 
Categoria  

Temas das 
Miniaturas Dinâmica dos Cenários Observações 

Clínicas 
Expressão 
Imagética: 
Categoria        

 
P4 

Era uma cidade. O Grande 
Poderoso era ele,  O 
Reverendo. Le comandava 
a mente. Se as pessoas 
gostassem de algo que ele 
não gostava, ele fazia as 
pessoas mudar de opinião. 
Daí tinha um cara que ele 
não gostava. Ele fez uma 
armação e fez o cara ser 
preso. Ele, o preso, tinha 
uma amiga, não bem uma 
amiga. Eles se gostavam. 
O reverendo não gostava 
dele. O Revendo matou 
uma pessoa por dívida e 
colocou a culpa no preso. 
O Reverendo fez a moça 
acreditar que a culpa era 
dele. Ela acreditava, mas 
não queria acreditar. Ele 
nunca mataria ninguém. 
Ela sabia que era armação 
do Reverendo. Ele fugiu e 
veio, escondido falar com a 
amiga. Era prá você estar 
preso!!! 
Ela começou a ver que ele 
estava certo. Ele não ficou 

 

Confinamento 

Conflito 

Doença 

Relacionamento 
amoroso. 

Relacionamento 
afetivo 

Integração 

 

Construções- 5  
Meios de 
transporte 
terrestre- 2 
carruagens 
Objetos de 
iluminação -2 
postes 
Objetos 
mecânicos- 1 
relógio 
Personagens 
infantis- 6 Bellas 
2, Cinderella, 
Anastácia, 
Wendy, 
Prisioneiro., 
Monsenhor.  
Pessoas- 1 
menino 

Cenário com 4 divisões. 3 
divisões na parte superior. 
Faixas sem areia fazendo as 
separações. Faixa maior 
fazendo a divisão entre a parte 
superior e a inferior. Parte 
inferior do cenário, na lateral 
direita miniatura de casa com 
pessoa e objeto de iluminação. 
Na parte central, miniatura com 
construção com neve. Na faixa 
sem areia na lateral esquerda 
personagem masculino e meio 
de transporte terrestre. Na parte 
superior, lado esquerdo, 
miniatura de personagem 
feminina, construção e relógio. 
Ao centro: construção, 2 
pessoas do sexo feminino e 
personagem masculino. Na 
parte sem areia do lado superior 
direito meio de transporte. Na 
parte direita. Personagem 
infantil feminina, construção 
com personagem masculino 
infantil e objeto de iluminação. 

Cenário com 
pessoas presentes 
mas sem interação. 
Masculino 
ameaçador, “Grande 
Poderoso”.  
 Relacionamento 
amoroso conflituoso. 
Ambivalência 
presente- acreditar e 
não querer acreditar. 
Escondido, oculto 
aparece como na 
caixa 1,2,5. 
Diligência do cenário 
1 posicionada no 
mesmo quadrante. 
Casa da caixa 1 
colocada na mesma 
posição. 
Repetição de 
personagem, a 
personagem de 
vestido azul,(Wendy) 
já foi usada nas 
caixas 2 e 3 na parte 
esquerda da caixa. 
  
Cenário com 

 

Divisão 

Relacionamento 
amoroso. 

 

 



escondido na casa dela. 
Ele ficou escondido na 
casa antiga. 
O Reverendo fez intriga. 
Todo mundo olhava torto 
prá ela. Ele precisava fugir 
se não iam achar ele. 
Todos desprezavam ela. 
Ela decidiu ajudar. Quando 
ele fugiu, ela ia fugir junto 
com ele. O Reverendo fez 
todo mundo acreditar que 
ela também era culpada.  
Passou um tempo e eles 
voltaram e provaram que o 
Revendo era mal e não ele. 
 

personagens infantis 

 



 
 

Cenário 
n° 11 
07/10/08 

Verbalizações            
“Ponte para Lugar 
Nenhum” 

Expressão 
Verbal: 
Categoria  

Temas das 
Miniaturas 

Dinâmica dos 
Cenários 

Observações 
Clínicas 

Expressão 
Imagética: 
Categoria            

 A garota queria passar para o 
lado de lá, mas não podia 
porque a ponte não chegava 
lá. Tinha um vale. O “Vale dos 
Sonhos”. Cheio de fadinhas 
para realizar os sonhos das 
pessoas sem possibilidades. 
Como era o Vale das Fadas, 
ela foi recorrer às fadinhas 
para ela ou o menino 
mudarem de lado. Pediu para 
as fadas. As Fadas 
consideraram o pedido, só 
que para isso, ela teria que 
fazer algo que para ela fosse 
difícil, grandioso.  
Daí ela perguntou o que ela 
tinha que fazer. As fadas 
disseram que tinha que não 
querer passar para o outro 
lado e que não gostava do 
menino. Isso para ela era 
muito difícil. Ela contou 
porque é que queria isso,que 
ela gostava do menino.  As 
fadas iam conceder mas ela 
tinha que sinceramente não 
querer. Não querer de 
coração. Aí ela pensou: Como 
eu vou conseguir não gostar e 

 
Conflito 
 
Identificação 
egóica. 
 
Jornada 
 
Proteção espiritual 
 
Relacionamento 
amoroso. 
 
 
 

 
Elementos de 
ligação-1  ponte 
Elementos de 
proteção-1 (redoma 
com anjo)  
Personagem 
heróico- 1 Harry 
Potter 
Personagens 
infantis- 2 (Sininhos) 
Personagens 
mitológicos- 1 (fada) 
Pessoas -1 menina 

Cenário com parte 
central sem areia, com 
personagem mitológica 
na parte superior 
central, ponte com  
personagem infantil 
sobre ela, no centro, e 
personagem infantil e 
miniatura de redoma. 
Circundado por porção 
elevada de areia, 
formando um circulo 
com faixa sem areia 
nas laterais esquerda e 
direita e na parte 
inferior deste. Figura 
feminina posicionada 
ao lado esquerdo do 
círculo e personagem 
masculino no lado 
direito.  

Cenário 
apresentando 
impossibilidade 
de integração 
entre os dois 
personagens. 
Apesar da ponte 
não integrar os 
lados existe a 
possibilidade de 
comunicação 
pela areia.  
Elementos de 
proteção mágica 
isolados no 
centro da cena. 
Masculino 
mágico.  
Ambivalência- 
gostarxnão 
gostar. Querer x 
não querer. 
Razão sobre 
emoção. 
 

 
Centralização  
 
Confinamento 
 
Conflito 
 
Identificação 
egóica. 
 
Movimento 
descendente 
 
Proteção espiritual 
 
Relacionamento 
amoroso 
 



não querer ir.Ela começou a 
odiar ele e não querer ir. Ela 
não queria mais. Um dia ela 
ficou olhando para a ponte. 
Ela sentiu algo estranho e 
quando viu estava ao lado do 
menino. Falou tudo pro 
menino. Só que no fundo, no 
fundo, ela gostava dele. O 
ódio era das fadas por terem 
feito ela não gostar dele. 
Falou que odiava ele. Quando 
ela voltou percebeu que 
gostava dele e que tinha 
valido a pena odiar só prá ver 
ele. Mesmo que ela 
continuasse odiando. Ela não 
voltou. Nunca mais pediu 
nada para as fadas. Ela ficou 
triste e não gostou mais de 
ninguém. Eu fiquei mais triste. 
Ela sou eu. 

 



 
Cenário 
n° 12 
16/10/08 

Verbalizações                   
“A Festa” 2 

Expressão 
Verbal: 
Categoria  

Temas da 
Miniaturas 

Dinâmica dos 
Cenários 

Observações 
Clínicas 

Expressão 
Imagética: 
Categoria           

 

P4 

Tive uma festa  com meus 
colegas de escola e não me 
senti bem. Fiquei isolada, não 
gosto de dançar. Eu não gosto 
desta historia. Eu não consigo 
gostar das mesmas coisas que 
as outras pessoas da minha 
idade. Eu não tenho muitos 
amigos mas os que tenho são 
especiais. 
  
 
 
 
 
 

 
Conflito 
 
Diversão 
 
Identificação 
egóica. 
 
Isolamento 
 
Relacionamento 
afetivo  
 
Relacionamento 
amoroso 
 

Pessoas- 16 

Objetos 
domésticos-6 

Objetos 
eletrônicos- som 

 

Cenário com faixa sem 
areia no centro da 
caixa formando um U.. 
Na parte superior 
objeto de vime com 
pessoas sobre ela 
formando um círculo de 
11 pessoas com uma 
mais ao centro. .3 
figuras negras e  sem 
rosto com instrumentos 
musicais.Ao lado 
direito das miniaturas 
de pessoas, objeto 
doméstico com figura 
de aparelho de som.. 
Na faixa sem areia sofá 
e 3 cadeiras e 
personagem feminina. 

Cenário 
elaborado de 
modo displicente 
sem o cuidado 
dos cenários 
anteriores.  
Isolamento 
presente mais 
uma vez, como 
nas caixas 
1,2,3,4,5,6,9,10 
Dificuldade de 
relacionamento 
com iguais.  
 
 

 

  

 
Centralização 
 
Diversão 
 
Identificação 
egóica 
 
Isolamento 
 
Movimento 
descendente 
 
Relacionamento 
afetivo 
 

 



 
Cenário 
n° 13 
28/10/08 

Verbalizações  
“Restrição”   

Expressão 
Verbal: 
Categoria  

Temas das 
Miniaturas 

Dinâmica dos 
Cenários 

Observações 
Clínicas 

Expressão 
Imagética: 
Categoria            

 

P4 

Em volta os meus sonhos, 
segredos, fantasmas, 
alegrias, vontades...e eu 
restrita a isso! Presa a isso! 
Só família, igreja! Minha mãe 
não me entende. 
 

 
Confinamento 
 
Conflito  
 
Identificação 
egóica  
 
Relacionamento 
familiar  
 
 

 
Bonecas-1 
Brinquedos-2 
Cercas-9 
Comida-2 
Construção-2 
Objetos 
mortuários- 1 
Personagens 
infantis-2 
Pessoas- 4 
Vasos-1 
 

Cenário apresentando 
pessoas e construções 
religiosas cercadas  por 
cerca. 
Na parte exterior 
miniaturas, 5 do lado 
direito e 4 do lado 
esquerdo.  Lado direito, na 
parte superior miniatura 
de comida e personagem 
feminino, ao centro pote 
com água  e prata. Na 
parte inferior miniatura de 
objeto mortuário e comida. 
Do lado esquerdo, na 
parte superior miniatura 
de brinquedo com 
miniatura de urso, na 
parte central, elemento de 
proteção e na parte 
inferior personagens 
infantis. 

Personagem 
restrita a 
miniaturas 
relativas a família 
e a religião. 
Na parte exterior 
do lado 
esquerdo, 
miniaturas 
relativas a 
infância, ao 
lúdico. Lado 
direito comida 
colocada 
simetricamente. 
Elementos 
brilhantes -
simétricos  
Impossibilidade 
de acesso ao 
lúdico. 

 
Centralização 
 
Confinamento 
 
Energização 
 
 



 
Cenário 
n° 14 
01-11-08 

Verbalizações            
Luau 

Expressão 
Verbal: 
Categoria  

Temas da 
Miniaturas 

Dinâmica dos 
Cenários 

Observações 
Clínicas 

Expressão 
Imagética: 
Categoria          

P4 Eu sou muito envergonhada. 
Hoje, só por qualquer coisinha 
estão se oferecendo.Quando 
dizem: quem ta colocando isso 
na tua cabeça?-parece que eu 
não tenho pensamento próprio. 
Minha mãe é muito 
desconfiada. Sempre ta com 
um pé prá trás. Eu sempre vejo 
o lado bom das coisas.Eu 
coloquei o título “Luau” porque 
achei com cara de Luau, mas 
não é um Luau. Tá todo mundo 
se divertindo, cantando, mas 
tem uma pessoinha lá no canto 
sozinha. Só que assim, ela não 
foi lá porque ela gosta do cara 
que ta tocando, ela tá 
escondida lá porque ela ta 
esperando ele lá. Ele não sabe 
mas ela ta esperando naquele 
que é o forte dela, seu 
esconderijo, prá lá que ela leva 
todas as coisas que ela adora. 
Esse anjinho simboliza todas as 
coisas que ela gosta. Ele vai 
descobrir ela lá. Ela vai ficar lá. 
Como ela adora aquele lugar 
nada mais justo que ele 
descubra ela lá. Achei essa 
caixa muito bonita. 

 
Conflito 
 
Defesa 
 
Diversão 
 
Identificação 
egóica 
 
Isolamento 
 
Jornada 
 
Relacionamento 
familiar  
 
Relacionamento 
amoroso 
 

Elementos da 
natureza 
Pessoas 
Elementos de 
proteção 
Meio de transporte 
marítimo- 
Poço-  

Parte superior com 
personagem masculino 
maior ao lado direito, 
figura feminina e 4 
miniaturas de pessoas. 
Na parte superior 
esquerda elementos da 
natureza, fonte e 
personagem feminina 
com miniatura de 
redoma. Fonte na parte 
central esquerda. Parte 
inferior direita com fonte 
e parte cavada com 
meio de transporte 
marítimo e elementos 
da natureza.. 

 

 

Conflito 
localizado na 
parte superior 
do cenário.  

Lado direito 
cena de 
integração e 
celebração. No 
quadrante 
superior 
esquerdo 
elementos da 
natureza 
escondendo 
personagem 
feminina e 
redoma com 
anjo.  
Cenário 
repetindo a 
temática do 
isolamento. 
Presença de 3 
fontes –lado 
direito, esquerdo 
e centro do 
cenário. 
 

 
Centralização 
 
Defesa 
 
Diversão 
 
Integração 
 
Isolamento  
 
Movimento 
descendente 
 
Proteção 
espiritual 
 

 



Cenário 
n°15     
04-11-08 

Verbalizações 
“Possibilidades” 

Expressão 
Verbal: 
Categoria  

Temas das 
Miniaturas 

Dinâmica dos 
Cenários 

Observações 
Clínicas 

Expressão 
Imagética: 
Categoria      

 

P4 

Na outra caixa que eu fiz eu 
(miniatura) estava cercada, 
restrita ao que estava dentro 
do círculo. Ou era aquilo, ou 
era aquilo. Nesta ela não 
está mais restrita, está 
aberta ao que vem de fora. 
As coisas que ela gosta, que 
quer fazer e que talvez 
sejam ela. Não agora, mais 
no futuro. Eu queria tocar 
guitarra. Eu ainda continuo 
restrita, mas vou tentar não 
ser tão restrita. As 
possibilidades estão longe, 
mas eu vou tentar alcançá-
las. Eu tento não bater de 
frente com a minha mãe. 
Sempre tem uma negociação 
nas coisas restritas. 

 

Centralização 

Identificação egóica. 

Integração 

Jornada 

Relacionamento 
familiar 

 

Elementos da 
natureza- 11 
Elementos de 
proteção- 1 redoma 
com anjo. 
Instrumentos 
musicais- 1  
Personagens 
heróicos-1  Harry 
Potter 
Personagens 
infantis-1  Bob 
Esponja. 
Pessoas-9 
Poço-1 

 
Cenário com miniaturas 
formando um circulo na 
parte central na caixa. 
Personagem feminina e 
fonte ao centro desse 
círculo.  
Elementos da natureza 
nas laterais esquerda e 
direita. 

Personagem 
cercada por 
“possibilidades”. 

Sem as cercas 
que a 
confinavam.  

Queda das 
defesas.  

Presença de 
fonte. 

 

Centralização 

Identificação 
egóica 

Integração 

Proteção 
espiritual 

 

 

 

 

 

 



Cenário 
n° 16    
11-11-08 

Verbalizações 
Liberdade 

Expressão 
Verbal: 
Categoria  

Temas da 
Miniaturas 

Dinâmica dos 
Cenários 

Observações 
Clínicas 

Expressão 
Imagética: 
Categoria      

 
P4 

E daí que a menininha nunca 
podia fazer nada. Não podia 
sair, não podia fazer nada. 
Quando ela não podia sair 
ela usava a imaginação para 
poder sair e se divertir. 
Sempre diziam prá ela: a 
liberdade tem que ser 
conquistada. Mas ela já 
merecia essa liberdade. Aí 
ela tentou mostrar que 
merecia mas não 
acreditaram. Até que um dia 
ninguém deu a liberdade 
dela, mas ela se deu a 
liberdade. Se deu asas. 
Continuavam achando que 
ela não merecia mas ela se 
deu a sua liberdade!!!!! Me 
sinto desafiada. 

 

Identificação 
egóica. 

Conflito 

Integração 

Movimento 
ascendente 

Resiliência 

 

 

Animal mitológico-1 

Elementos da 
natureza- 20 

Pessoa-1 

Poço-3 

Vaso- vaso com 
planta 

 

Cenário com parte 
central cercada por 
faixa sem areia.  

Animal mitológico na 
parte central do cenário 
com personagem 
feminina montada.. 

Lado esquerdo do 
cenário com duas 
fontes . Animal e 
personagem feminina 
virados para o lado 
esquerdo. 

Quadrante superior 
direito com fonte.  
Elementos da natureza 
nos quatro lados da 
caixa. 

 

Parte central do 
cenário 
apresentando o 
conflito e a 
solução.  

Existência de 
fontes.  

Configuração 
mandálica. 

 

Centralização 

Isolamento  

Integração 

Identificação 
egóica 

 

 

 

 

 



Cenário 
n°17    
18-11-08 

Verbalizações 
Equilíbrio 

Expressão 
Verbal: 
Categoria  

Temas da 
Miniaturas 

Dinâmica dos 
Cenários 

Observações 
Clínicas 

Expressão 
Imagética: 
Categoria    

 

P4 

Tem a floresta, né? Aí antes 
da floresta, não, a floresta 
em si estava cheia de 
obstáculos sozinha. E para 
chegar no centro a garota 
tinha que passar por todos 
os obstáculos. Quando ela 
chegou, ela conseguiu ter 
equilíbrio, mas ainda há 
muita coisa pela frente. Ela 
tem que manter o equilíbrio 
para conseguir o que vem 
depois. Depois é o futuro- 
Faculdade, vestibular, muito 
estudo, talvez tenha 
trabalho, talvez tenha 
namoro. É isso! Ela ta 
equilibrada. Será que é o 
meu caso? 

 

 

 

Identificação 
egóica 

Integração 

Isolamento 

Jornada 

Resiliência 

 

Elementos brilhantes- 
1 

Elementos brilhantes 
estrelas 6 azuis. 

Elementos da 
natureza- 13 

Objetos domésticos- 
cesta  

Cenário com 
personagem feminina 
com cristais de rocha ao 
lado e atrás. E cesta de 
roupa com elemento 
brilhante dentro.  

6 estrelas azuis fazendo 
um círculo e elementos 
da natureza no cantos do 
lado esquerdo, e ao 
centro do lado direito.  
Arvores circundando as 
estrelas. 

  

Cenário 
mostrando o 
aparecimento de 
elementos 
brilhantes 
necessários 
para a 
integração. 

 

Centralização 

Energização 

Integração 

Isolamento 

 



 

Cenário 
n° 1  
12-08-08 

Verbalizações 
Zoomania 

Expressão 
Verbal: 
Categoria  

Temas da 
Miniaturas 

Dinâmica dos 
Cenários 

Observações 
Clínicas 

Expressão 
Imagética: 
Categoria            

 
P5 

Lembrei do Zoológico que 
fui com a minha mãe, 
meu irmão e a namorada. 
Quando eu fui os leões 
estavam bem calminhos 
parecia que iam 
cumprimentar. 
O dia estava muito bonito. 
tinham vários 
hipopótamos nadando e 
vários outros bichos.  
Tinha um bicho com 
nome difícil. 
Tinha cavalo. Um cavalo 
branco bem bonito.  
Uma vez fui para o sítio 
da minha avó, que mora 
no norte. Lá no sítio tem 
cavalo. 
Fui a única que conseguiu 
andar a cavalo. 
Eu queria estar junto com 
esses ursinhos.  
Deve ser muito estranho 
ficar preso em um lugar 
com todo mundo vendo, 
sem conseguir ajuda. 

 

Confinamento 

Identificação 
egóica  

Relacionamento 
familiar. 

 

Anfíbios- 2 (1 sapo 
e 2 tartarugas) 
Animais 
Domésticos- 
2cavalo e potro 
Animais Selvagens-
15 
Leão, leoa, filhote, 
onça,tigre, 
hipopótamo, 
rinoceronte, 
alce,camelo, 2 ursos 
e 1 filhote, elefante e 
filhote, girafa 
Animais marinhos-
1 peixe,1 concha 
Elementos da 
natureza -3 
(árvores) 

Parte sem areia, 
formando riscos com 
anfíbios e animal 
marinho. Anfibios 
posicionados para o 
quadrante inferior direito. 
Peixe virado para o 
centro.  
Elevação no canto 
superior esquerdo. 
Agrupamento de animais 
em pares e famílias na 
parte inferior. Animais 
sozinhos  ( camelo, alce, 
lateral direita, (girafa 
lateral esquerda).  
Parte inferior central com 
filhote de tigre e onça, 
filhote de rinoceronte, e 
hipopótamo. Concha 
localizada na areia ao 
lado esquerdo das faixas 
sem areia. Todos os 
animais com exceção da 
girafa e do alce  estão 
voltados para a parte 
central do cenário 
Árvores nos cantos  
superior esquerdo, inferior 
direito.  

Cenário 
mostrando 
famílias de 
animais de uma 
mesma espécie e 
famílias mistas.  

Parte central do 
cenário 
mostrando um 
início de 
movimento.  

Identificação 
egóica com a 
família de ursos. 

 

Centralização 

Confinamento. 

Identificação egóica  

Relacionamento 
familiar. 



 

  

Cenário 
n° 2 
02-09-08 

Verbalizações 
São Francisco 

Expressão 
Verbal: 
Categoria  

Temas da 
Miniaturas 

Dinâmica dos 
Cenários 

Observações 
Clínicas 

Expressão 
Imagética: 
Categoria          

 
P5 

Lembrei da praia de São 
Francisco em Santa 
Catarina. 
Meu “pai” mora lá.  
É sempre muito bom 
estar lá. 
Eu gosto de ficar perto do 
rio.  
Sempre vou prá lá.  
Essa sou eu, só que eu 
não uso biquíni, tenho 
vergonha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conflito 
 
Identificação 
egóica 
 
Integração 
 
Relacionamento 
familiar 

Anfíbios-2 (sapo-1, 
tartaruga) 
Animais marinhos-
3 (conchas) 
Elementos de 
ligação-1(ponte) 
Elementos da 
natureza-4 (árvores)
Personagem - 2 
Poço-1 
 

Cenário com 
elevações nas laterais 
em pequenos montes. 
Parte centro-esquerda 
sem areia, com 
anfíbios e  faixa de 
areia unindo a parte 
superior e inferior  
direita e dividindo uma 
pequena faixa sem 
areia na diagonal 
direita com ponte 
sobre ela. 
Personagem feminina 
no quadrante superior 
direito com arvores. 
Personagem 
masculino e poço de 
água no quadrante 
superior esquerdo, 
árvores no quadrante 
inferior direito. 
Conchas e pedra  na 
parte superior central 
do cenário. 

Cenário com 
pessoas ainda sem 
relacionamento 
presente. 
Parte sem areia do 
cenário anterior 
aumentada e com 
possibilidade de  
integração. 
Repetição do tema 
anfíbios  
Personagem 
feminina de acordo 
com a faixa de 
desenvolvimento 
da paciente.  
Espaço sem areia 
mais amplo, sem 
confinamento. 
 

 
Identificação 
egóica  
 
Integração 
 
Movimento 
descendente. 
 
 

 



 

 

Cenário 
n° 3  
09-09-08 

Verbalizações     
Disney 

Expressão 
Verbal: 
Categoria  

Temas da 
Miniaturas 

Dinâmica dos 
Cenários 

Observações 
Clínicas 

Expressão 
Imagética: 
Categoria            

 
P5 

 
 É a Disney. Um dia eu vou 
conhecer a Disney.  
Eles estão se divertindo, 
brincando, jogando. 
Essa Minnie sou eu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Diversão  

Identificação 
egóica  

 

 

Elementos de 
ligação- 1 (ponte) 

Personagens 
Infantis- 18 

 

Faixa sem areia na 
parte direita do cenário 
com ponte sobre ela. 

Elevação da areia nos 
quadrantes superior e 
inferior direito. 

 

Cenário com 
personagens 
infantis apontando 
para uma 
regressão.  

Ponte do 
mostrando 
transferência 
positiva com a 
terapeuta.  

Figura de 
identificação 
(Minnie) infantil  

Infantilização do 
tema. 

 

 

Identificação 
egóica. 

Diversão. 

 

 



 
 
 

 

Cenário   
n° 4           
16-09-08 

Verbalizações 
“Sem Nome” 

Expressão 
Verbal: 
Categoria  

Temas da 
Miniaturas 

Dinâmica dos 
Cenários 

Observações 
Clínicas 

Expressão 
Imagética: 
Categoria           

 

P5 

Parece a minha 
irmã Sheila. “Ela é 
tão diferente, só faz 
o que quer.” 
Com uma lagoa é 
mais legal. 
Essa menina sou 
eu. Eu deitada com 
meus cabelos super 
loiros. 
Eu queria ter 
cachorros, mas 
minha mãe não 
deixa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Conflito 

Identificação egóica 

Movimento 
descendente 

Relacionamento 
familiar  

 

 

 

Animais 
domésticos-21  

Elementos da 
natureza-2 (árvore) 

Pessoas-1 

 

Cenário com elevação 
na areia na parte 
superior direita, onde 
está a personagem 
feminina. Parte sem 
areia no quadrante 
superior esquerdo.  

Cachorros colocados 
no cenário 

 

Cenário mostrando 
solidão. 

Identificação com a 
irmã. 

Relacionamento 
afetivo infantilizado 
voltado para os 
animais. 

 

 

Identificação 
egóica  

Isolamento. 

Movimento 
descendente 

 

 

 



 

 

Cenário 
n° 5    
23-90-08 

Verbalizações     
“Um Sonho na Ilha” 

Expressão 
Verbal: 
Categoria  

Temas da 
Miniaturas 

Dinâmica dos 
Cenários 

Observações 
Clínicas 

Expressão 
Imagética: 
Categoria           

 
P5 

Era uma vez uma festa 
que teve na Associação 
Banestado. Eu queria 
muito ir mas minha mãe 
como sempre não deixou. 
Eu estava entrando em 
um túnel. Quando já 
estava lá. Ela vai sair 
correndo e gritando 
desesperadamente 
Ela vai se salvar sozinha. 
Corre até o final da ilha, lá 
ela encontra um 
barquinho que é a sua 
salvação. Ela vai pegar o 
remo e vai dar na cabeça 
dele. Ele vai cair em cima 
do outro e os dois 
morrem. Ela caiu do avião 
que pegou fogo e acabou 
na ilha. Ela tava indo prá 
Disney. Os outros 
passageiros caíram em 
outra parte  Não se viram 
mais, ela teve que se virar 
sozinha. O dragão é o que 
dá mais medo é o bicho 
que pode comer ela. Essa 

 
Confinamento 
 
Conflito 
 
Doença. 
 
Identificação 
egóica  
 
Relacionamento 
familiar  
 
Resiliência 
 
 

 
Pessoa-1(menina) 
 
Figuras mitológicas 
-4 (vampiro, dragão 
(2) homem- sem-
cabeça ) 
 
Objetos mortuários-
4 (caveira (2) 
fantasma, múmia) 
 
Meio de transporte 
marítimo - 1 (canoa) 

Cenário com 
personagem 
feminina 
centralizada.  
Parte sem areia na 
lateral esquerda com 
objeto mortuário na 
parte limpa e meio 
de locomoção 
marítimo na parte 
inferior. 
No quadrante 
superior esquerdo 
personagem negro, 
maior que os outros. 
Nos quadrantes 
superior direito 
figuras mitológicas e 
no quadrante inferior 
direito objeto 
mortuário. 

Cenário 
apresentando um 
conflito. 
Personagem 
feminina cercada 
por figuras 
ameaçadoras.  
Possibilidade de 
solução do conflito 
sem auxilio 
externo. 
Resiliência frente 
ao perigo 
Figura de 
identificação sai da 
parte superior e  
vai para a parte 
central da cena. 
Construção de 
consciência. 
 

 
Centralização 
 
Conflito 
 
Isolamento 
 
Movimento 
descendente 



é uma ilha que não existe 
no mapa. É no meio do 
Atlântico. Ninguém sabia 
que ela existia. 

 

Cenário 
n° 6   
07-10-08 

Verbalizações            
A Festa da Minha 
Avó 

Expressão 
Verbal: 
Categoria  

Temas da 
Miniaturas 

Dinâmica dos 
Cenários 

Observações 
Clínicas 

Expressão 
Imagética: 
Categoria            

 

P5 

 
“Vou fazer o aniversário 
da minha avó.  
a minha família é a 
minha mãe, minha irmã, 
meu irmão, minha irmã 
meu cunhado e meu 
sobrinho. O marido da 
minha mãe não faz 
diferença nenhuma, não 
manda nada.” 
É a festa de aniversário 
da minha avó de 84 
anos 
Estou eu, minha irmã, 
minha avó, minha mãe, 
meus irmãos, minhas 
cunhadas, os filhos. 
Os cavalos estão ai para 
enfeitar. 
 
 
 
 

 

Conflito  

Diversão 

Identificação egóica 

Integração 

Relacionamento 
familiar 

 

Pessoas- 7 

Animais 
domésticos -2 

Objetos 
domésticos- 2 
(mesa e cadeira) 

Comida- 1 
Brigadeiro 

Cenário composto 
de miniaturas de 
pessoas na parte 
superior e de casal 
e famílias na parte 
inferior.  

Na parte superior 
objetos domésticos 
e comida. 

2 animais 
domésticos no 
quadrante superior 
direito. 

No quadrante 
superior esquerdo, 
cena de 
comemoração. 

Cena de celebração 
na parte esquerda. 

Pessoas sozinhas 
na parte superior e 
casais e famílias na 
parte inferior 
esquerda.  

Relacionamento 
afetivo presente. 
Casal de animais de 
força presentes na 
parte superior 
direita. 

Figura de 
identificação mais 
infantil que a 
paciente volta para a 
parte superior. 

 

 

Energização 

Identificação 
egóica 

Integração 

Relacionamento 
familiar  



 
 
 
 

Cenário 
n° 7   
14-10-08 

Verbalizações       
Meu Quarto 

Expressão 
Verbal: 
Categoria  

Temas da 
Miniaturas 

Dinâmica dos 
Cenários 

Observações 
Clínicas 

Expressão 
Imagética: 
Categoria            

 

P5 

 
Eu cheguei da escola, 
estava cansada e fui pro 
meu quarto. 
Eu gosto de ficar no meu 
quarto, sabia que eu sou 
tímida, mas eu não tenho 
nenhum problema. 
Sabe que eu acho que 
fiquei com lúpus por 
causa de uma briga com 
uma professora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Conflito 

Doença. 

Identificação 
egóica negativa 

Isolamento 

Animais 
Domésticos-1  

Brinquedos- 2 

Objetos 
domésticos- 
7(cama de casal, 
penteadeira-2, 
mesa, armário, 
poltrona, tapete)  

Objetos 
eletrônicos- 3 
(aparelho de som, 
TV, computador) 

Vaso sanitário-1 

Personagem 
Infantil-1 

Cenário elaborado 
com centralização 
da personagem 
infantil feminina. 
Objetos domésticos 
colocados nas 
laterais da caixa. 
Cama de casal no 
quadrante superior 
esquerdo. 
Armário e 
penteadeira na parte 
superior. Poltrona 
na parte superior 
central. 
Parte inferior direita 
pequena divisão 
com vaso sanitário. 
Brinquedos nas 
laterais direita e 
inferior. 

K. elabora o cenário 
rapidamente.  
Brinquedos 
presentes na cena 
porém  distantes da 
personagem. 
Local de limpeza no 
quadrante inferior 
direito. 
Possibilidade de 
conexão virtual com 
o mundo. 
Identificação egóica 
com personagem 
infantil apesar de 
princesa. Mais uma 
vez o cachorro, 
objeto de desejo e 
conflito com a mãe 
está presente no 
cenário. 
 
 

 

Centralização 

Defesa 

Identificação 
egóica 

Isolamento  

Movimento 
descendente 



 
 

 

Cenário 
n° 8      
21-10-08 

Verbalizações O 
Cantinho do 
Vovô 

Expressão 
Verbal: 
Categoria  

Temas da 
Miniaturas 

Dinâmica dos 
Cenários 

Observações 
Clínicas 

Expressão 
Imagética: 
Categoria          



 
P5 

É a fazenda da minha 
tia que mora no norte.  
Eu ia lá quando era 
pequena.  
Eu ainda vou.  
Lá tem uma gruta, eu 
ia até lá. 
A gente corre atrás 
das galinhas. 
É a maior paz e 
sossego. 
Lá eu andei a cavalo, 
subi na arvore, comi 
fruta do pé. 
Adorei.  
Adorei fazer e lembrar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Diversão 

Identificação egóica

Integração 

Relacionamento 
familiar  

 

Animais 
domésticos- 12 
(cavalos 2, bois 2, 
carneiros 2, 
porcos 6) 

Aves 
domésticas-9 
(galinha, 7 
pintinhos, pato e 
filhotes-1, pombo-
1)  

Construção 1 

Elementos da 
natureza-3 
(pedra-1, árvores-
2)  

Pessoas- 2  

Vaso-1    

Cenário composto de  
parte sem areia no lado 
esquerdo, com ave  em 
seu interior e animais 
domésticos do lado 
esquerdo. 

No quadrante superior 
esquerdo, pedra grande e 
árvores. 

Animais domésticos no 
centro da caixa. 

No quadrante superior 
direito construção e 
pessoas. 

Na parte inferior da caixa 
3 animais domésticos 

Apresenta uma grande 
satisfação ao elaborar o 
cenário.Leva mais 
tempo na elaboração, 
atenta aos detalhes. 

Cenário íntegro e 
harmonioso  

Presença de vida no 
lago.  

Animais de força na 
parte inferior.  

O casal aprece junto. 

 

Integração. 

Movimento 
descendente 

Relacionamento 
familiar 

 

 

Cenário 
n° 9        
28-10-08 

Verbalizações 
Parque Aquático 

Expressão 
Verbal: 
Categoria  

Temas da 
Miniaturas 

Dinâmica dos 
Cenários 

Observações 
Clínicas 

Expressão 
Imagética: 
Categoria          



 

P5 

 

 

 
Eu vou prá um Parque 
Aquático. Minha mãe 
não vai, ela tem 
vergonha de usar 
biquíni  por que tem 
uma cicatriz no joelho. 
Eu também não uso 
biquíni.  
Coloco o biquíni mas 
não tiro o short. 
Tenho vergonha. 
Ano passado a minha 
sala foi para um 
Parque Aquático por 
que era formatura do 
ensino fundamental eu 
não fui porque tava 
internada. 
Ela tá descendo no 
tobogã. 
Que delícia! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Conflito 

Diversão  

Doença  

Identificação egóica 

Movimento 
descendente 

Relacionamento 
familiar 

Pessoas-8 

Brinquedos-1 

Personagens 
infantis- 1 
(árvore) 

Animais 
domésticos-2. 
(cavalos) 

Elementos da 
natureza- 
1(árvore) 

Comida-4 (2 
pães, verduras, 
bolo) 

Objetos 
domésticos-1 
(mesa) 

 

Elevação no quadrante 
superior esquerdo com 
personagem feminina 3e 
arvore. 3 estrelas azuis 
Faixa sem areia na 
diagonal superior 
esquerda, inferior direita. 
Com elemento brilhante e 
personagem feminina.  
Miniatura de casal no 
quadrante superior 
esquerdo. No centro da 
lateral esquerda 
personagem feminina 
isolada.  
Miniatura de crianças 
brincando na parte central 
superior.  
Parte superior da caixa no 
lado direito parte sem 
areia com personagem 
masculino dentro. 
Dupla de animais 
domésticos no canto 
direito superior. 
Miniatura de criança 
brincando no centro da 
lateral direita. Árvore, 
mesa e comidas no 
quadrante inferior direito. 
Miniatura de criança com 
pá e cachorro. 

 
Cena de diversão. 
Personagem feminina 
do cenário 2 ressurge 
no quadrante superior 
esquerdo, na parte mais 
elevada do cenário. 
Movimento descendente 
presente. Presença de 
crianças brincando.  
Nutrição e proteção.  
Possibilidade de 
aprofundamento Ca 
criança com pá. 
Casal de cavalos no 
mesmo local dos 
cenários 1 e 4. 

 

Diversão. 

Energização  

Movimento 
descendente 

Relacionamento 
amoroso. 

 

Cenário Verbalizações Expressão Temas da Dinâmica dos Observações Expressão 



n°10     
04-11-08 

“Não Sei” Verbal: 
Categoria  

Miniaturas Cenários Clínicas Imagética: 
Categoria             

 

P5 

 
“Tem a casa e a gruta.  
Na casa mora minha avó. 
Tem um chafariz.  
É um lugar lindo. 
Adorei 

 

Integração 

Movimento 
ascendente 

Relacionamento 
familiar  

Animais 
domésticos- 2 
(cavalos) 

Construções-1 
(casa) 

Elementos da 
natureza- 3 (gruta, 2 
árvores) 

Figura mitológica- 
1 (sereia) 

Elementos 
Brilhantes-5 (4 
estrelas, flor de 
lótus) 

 

 

Cenário com casa no 
quadrante superior 
direito, flor de lótus 
na parte central e 
parte sem areia, com 
personagem 
mitológico e gruta de 
pedra com 4 estrelas 
no quadrante inferior 
esquerdo. 

Par de cavalos no 
quadrante superior 
esquerdo 

 

Cenário harmonioso. 

Força aparece nos 
cavalos que 
passaram do 
quadrante superior 
direito para o 
quadrante superior 
esquerdo. 

Casa sólida.  

Flor de lótus  como 
símbolo da 
resiliência. 

Sereia – 
personagem híbrido- 
meio peixe meio 
mulher, com 
bloqueio na 
sexualidade.  

  

Centralização 

Energização 

Identificação egóica  

Isolamento 

Movimento 
descendente 

 

 

 

Cenário 
n° 11  

Verbalizações 
Paraíso 

Expressão 
Verbal: 

Temas da 
Miniaturas 

Dinâmica dos 
Cenários 

Observações 
Clínicas 

Expressão Imagética: 
Categoria             



 11-11-08 Categoria  
 
P5 

 
Paraíso fechado 
para visitante. 
Está tudo ali, sem ter 
ninguém. 
Ainda não chegou a 
época de visitar  
Essa cadeirinha aqui 
é tua ( da terapeuta) 
Se chegar alguém, 
estraga. Só na hora 
certa. 

 
 
Integração.  
 
Transferência 
 

Animais 
marinhos- 1 
(estrela do mar) 
Elementos 
Brilhantes- 7 
estrelas brancas 
2 azuis 5) 
Elementos da 
natureza- árvore 
de ferro. 
Elementos de 
ligação- ponte 
Objetos 
domésticos-3 
(poltrona, mesa, 
banco) 
Personagens 
infantis- 2 
(árvores 
antropomórficas) 
Poço- 1 
 

Cenário  com parte 
sem areia na lateral 
esquerda  até a 
lateral direita. Parte 
mais arredondada 
no lado esquerdo e 
faixa  até lateral 
direita, não 
chegando até a 
parede 
lateral.Ponte 
ligando a parte 
inferior e a 
superior. 
Parte superior do 
cenário com 
arvores banquinho 
na parte central, 
poço no canto 
direito. Elevação da 
areia no quadrante 
superior esquerdo 
onde está colocada 
a ponte. Parte 
inferior árvore e 
cadeira . 
 

Cenário apontando 
para a  
possibilidade de 
integração mas ainda 
sem condições de 
acontecer. 
Transferência positiva 
com a terapeuta. 
 
 

 
 
Energização   
 
Integração 
 
Isolamento 
 
Movimento descendente 
 
Transferência  

 

 

Cenário 
n° 12  

Verbalizações 
Western Valley 

Expressão 
Verbal: 

Temas da 
Miniaturas 

Dinâmica dos 
Cenários 

Observações 
Clínicas 

Expressão Imagética: 
Categoria             



18-11-08  Categoria  
 

P5 

 
Tudo tão bonitinho, 
mas sem ninguém. 
“vou levar só 
pessoas especiais 
para lá.” 
É um lugar 
reservado que só se 
encontra em sonhos 
Para chegar lá 
precisa entrar no 
vale dos sonhos. 
Adorei ter vindo aqui. 

 

Identificação 
egóica  

Isolamento 

Jornada  

Transferência 

 

 
Animal 
mitológico- 1 
(pégasus) 
Elementos 
brilhantes -3 
(estrelas) 
Elementos da 
natureza- 4 
(árvores).  
Objetos 
domésticos-4 
cadeiras. 
Personagens 
infantis- 1 
(Nemo) 
Vasos -2 
 

Elevação no 
quadrante 
superior esquerdo 
com vegetação ,  
parte sem areia 
(lago) com 
miniatura de 
animal marinho 
em seu interior. 
No lado esquerdo 
da parte areia 3 
miniaturas de 
Estrelas azuis. No 
quadrante inferior 
esquerdo 2 vasos 
com folhagens . 
No quadrante 
inferior direito, 
pégasus  
posicionado 
diagonalmente 
virado para o 
centro da caixa. 
No quadrante 
superior direito 3 
cadeiras roxas e 
uma miniatura de 
cadeira. 

 
Western Valley é o 
nome do Parque 
Aquático que foi no 
final de semana.  
Estava animada, 
Cenário apontando 
para a possibilidade 
de relacionamento. 
Figura de identificação 
Nemo, personagem 
infantil que possui uma 
imperfeição. Nasceu 
com uma nadadeira 
menor.  
Transferência positiva 
com a terapeuta.  
Pegasus como 
símbolo da 
sublimação, da fuga 
pela imaginação. 
Personagem hibrido- 
meio ave meio cavalo. 
 

 

Energização 

Identificação egóica  

Integração 

Movimento  descendente 

Movimento ascendente 
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