
HERMES 

UMA CONTRIBUIÇÃO DA 
PSICOTERAPIA, DO SANDPLAY E DA 

ABORDAGEM CORPORAL NO 
TRATAMENTO DE UMA CRIANÇA DE 11 

ANOS COM PÚRPURA 
TROMBOCITOPENICA IDIOPÁTICA 

(PT/) 
Lucy Silva Campos 

Quando o caso me foi encaminhado pelo Projeto Social Jardim Brasil, 
do qual faço parte, eu tinha conhecimento da Púrpura mas não exatamente 
da Púrpura Trombocitopenica Idiopática (PTI). Existem vários tipos de 
Púrpura e são determinadas pelos diferentes mecanismos usados pelo 
corpo para manifestar organicamente o quadro. Segundo Francone (1982), 
o número de plaquetas num sangue preservado é de 140.000 a 340.000/ 
mm3 . 

Pesquisando especificamente a PTI, encontrei a seguinte explicação: 

" ... trata-se de plaquetopenia decorrente da destruição das plaquetas 
sensibilizadas por auto-anticorpos (IgG), daí a denominação púrpura 
plaquetopênica imune. A forma aguda da PTI costuma ser sempre 
secundária a infecções, sobretudo em crianças, quando costuma ter 
evolução curta (3-6 meses). Não é raro instalar-se a remissão espontânea 
alguns meses após os sangramentos terem-se manifestado. 

Essa forma aguda da PT! é mais rara nos adultos ... 

A PT! naforma crônica recebe o nome de doença de Werlhoff, sendo 
comum em adolescentes e mulheres jovens. Nem sempre há correlação 
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precisa com um processo infeccioso inicial, e o quadro hemorrágico 
depende do número de plaquetas em circulação. Quando esse número 
varia entre 50.000 - iOO.OOO/mm), os sangramentos são pequenos, 
geralmente manifestando-se como petéquias e equimoses em partes do 
corpo expostas a traumatismos. Epistaxes e gengivorragias de pequenas 
importâncias podem estar presentes. 

Quando esse número cai abaixo de 20.000/mm3 , o risco de hemorragias 
graves e espontâneas no sistema nervoso central ou no aparelho digestivo 
ou urinário aumenta muito ... " 

Após o esclarecimento dei início às entrevistas com a mãe da criança. 
Segundo seu relato, aos 8 anos de idade a criança desenvolveu um quadro 
de PTI e desde então vem se submetendo a tratamento médico. Apresenta 
quedas bruscas na contagem de plaquetas no sangue, chegando a 5, 500 
ou 1000/mm3 , fazendo parte do grupo de casos de risco de hemorragia 
espontânea, e na verdade elas aconteciam. As internações eram inevitáveis 
e nesses momentos a criança era submetida a transfusão de sangue e a 
urna terapêutica à base de cortisona dentre outros procedimentos médicos. 
Nos últimos meses, precisamente de janeiro à outubro de 2000, quando 
entramos em contato, a freqüência era de três internações por mês ou 
maIS. 

Nos encontros posteriores com a mãe, foram esclarecidos aspectos 
do desenvolvimento psicomotor, da conduta, interação da família e 
antecedentes familiares. De acordo com os dados relatados pela mãe o 
desenvolvimento da criança transcorreu adequadamente, e interagia com 
crianças de sua faixa etária. Porém quando a doença se apresentou, junto 
vieram as limitações. Não podia brincar como antes, não podia jogar 
bola, brincar de pique ou de qualquer brincadeira que pudesse chocar-se 
com os amigos e/ou cair, o risco de hemorragia estava sempre presente. 
Segundo o relato da mãe a criança se sujeitava às limitações, internações 
e intervenções médicas passivamente. 

Neste caso em particular, dei início ao atendimento da criança antes 
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de terminar a anamnese com a mãe. 

A proposta inicial era de um psicodiagnóstico, mas frente ao estado 
emocional da criança e a demanda da mesma nas sessões, o processo se 
transformou em psicoterapia. No início a criança se apresentou ansiosa, 
humor rebaixado e manifestação de tristeza, retratando um sofrimento 
psíquico significativo. 

Os atendimentos eram realizados duas vezes por semana nos quais foi 
possível observar a dependência da criança em relação a seus familiares, 
abstendo-se de tornadas de decisões até mesmo em relação a atitudes 
básicas do cotidiano por receio de consequências no quadro clínico. Planos 
futuros eram sempre carregados de angústia e incerteza gerando tensão 
interna. Não falava sobre nada que se relacionasse à doença, era visível a 
emoção quando tentava, e então abandonava a idéia. 

Segue relato parcial do desenvolvimento do processo com ênfase no 
uso do espaço terapêutico e urna breve descrição do momento atual. 
Para melhor esclarecimento, dividi os momentos do Trabalho Corporal e 
do uso do Sandplay. 

N o primeiro encontro foram feitas as devidas apresentações e a 
proposta de trabalho. 

Em seguida pedi que me contasse algo sobre si mesma para que eu 
pudesse conhecê-la melhor. Corno não obtive resposta à minha solicitação, 
perguntei em que atividades estava envolvida no momento. Ela se 
manifestou, mas não respondeu exatamente a pergunta feita e se reportou 
à época anterior à doença, falando da escola na qual estudava e gostava 
muito. Não conseguia verbalizar o que gostava na escola e nem corno se 
sentia naquela época expressando-se através de um "UFF!". Corno a 
emoção era visível em seu rosto, sugeri expressar-se fazendo uso dos 
materiais que estavam disponíveis no armário; ela optou pela pintura. 

Escolheu corno tema o "Pôr do Sol". A pintura foi feita com o guache 
bem diluído em água. O céu foi pintado de azul e o sol, em amarelo, se 
misturava ao verde do mar. Ao lado escreveu mar e seu nome embaixo. 
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Enquanto pintava falava baixinho sem me olhar, parecia falar para si 
mesma. Contou em tópicos sucintos e entrecortados todas as mudanças 
que ocorreram em sua vida na época em que surgiu a PTI. Falou da 
família, da separação dos pais, do quanto sentia falta do pai, do quanto 
foi ruim sair da escola que gostava, do quanto foi ruim ter que sair da 
própria casa e morar na casa dos avós, do quanto se controlava para não 
chorar. .. 

Quando terminou conversamos sobre as situações que passamos e 
como as vezes não conseguimos entender o que está acontecendo e só 
sentimos muito forte. Depois pensamos nas várias formas de expressar o 
que sentimos (pintando, dançando, falando, chorando, balançando os pés, 
"cruzando as mãos e rodopiando os polegares" SIC). 

No encontro seguinte ela foi direto para a argila e utilizando-se do 
mesmo mecanismo foi relatando situações que a incomodavam, usava 
frases curtas. 

A cada encontro ela escolhia um material para expressar seus 
sentimentos; a harpa foi usada no dia que seria internada para tomar 
cortisona, pois o número de plaquetas havia diminuído consideravelmente 
e precisava fazer uma biopsia. Estava deprimida, quando a harpa silenciou, 
sugeri um desenho e novamente ela escolheu como tema o "Pôr do Sol". 
Desta vez o desenho foi feito com lápis comum. O céu, o sol e o mar, mas 
as linhas eram tão fracas que só de perto era possível identificar um 
desenho naquele papel. A energia parecia estar se esvaindo assim como 
acontece quando se tem uma hemorragia, e segundo Rudiger: "O sangue 
é o símbolo da vida. O sangue é o portador do material da vida e expressão 
da individualidade". 

Neste momento optei pelo trabalho corporal, visando estimular a 
energia e a consciência corporal. O trabalho foi bem aceito por parte da 
criança que inclusive verbalizou a sensação de tranqüilidade e prazer 
durante a aplicação. 

Quando se levantou pediu para montar uma cena na Caixa de Areia. 
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Colocou um cavalo branco no centro, virado para a direita, para o futuro. 
À sua volta dispôs vários animais construindo em movimento espiral, 
deu o nome de Floresta. Esta foi a primeira de uma série durante o 
processo. 

Na segunda cena, colocou um pião colorido no centro da caixa e em 
volta acrescentou jogadores, negros, japoneses, animais domésticos e 
animais selvagens. Deu o nome de Mistura de Raças e Alegria. Quando 
nomeava a produção verbalizava o sentimento. 

A terceira foi corrida de lanchas. Nove lanchas do lado esquerdo 
(inconsciente) e cada lancha tinha um carro correspondente do lado direito 
(consciente). Cada par tinha um dono e assim era possível para o dono 
andar tanto no mar quanto na terra. 

A quarta foi um macaco colorido no centro da caixa, ao qual chamou 
Felicidade. 

A quinta e a sexta cenas mostram uma estrutura organizada com 
delimitação de espaços sugerindo uma diferenciação de si mesmo. 

Na sétima cena foram representados os opostos (possibilidade de 
reorganização egóica) e para a criança representou "tudo que o mundo 
tem" (SIC). Fez um mundo de massinha e colocou no centro da caixa, de 
cada lado do mundo colocou uma ponte (ex: - O -- ), sobre a ponte 
da direita colocou o diabo e ao lado da ponte dispôs personagens que 
chamou do mal (bruxa etc.); sobre a ponte da esquerda colocou Jesus, e 
ao lado da ponte, personagens que chamou do bem (fada, Nossa Senhora, 
anjos etc.). Vale ressaltar que neste dia estava inquieto e não conseguia 
decidir o que fazer. Depois de montar a cena disse: "Agora estou pronto, 
vamos." 

A oitava e última cena até então, teve como tema a própria família. 
Dispôs os personagens e não quis comentar. 

A técnica do Sandplay facilita a expressão de fantasias inconscientes 
em um espaço protegido, livre e isento de regras. É uma técnica não 
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verbal e especificamente para esta criança, funcionava desta forma: ela 
representava na caixa o que sentia e não conseguia verbalizar. 

Os encontros foram intercalados também com jogos nos quais percebi 
a relação do nível de plaquetas no sangue com a disposição para vencer, 
fato pontuado e discutido com a criança. Foram realizadas brincadeiras 
que envolviam o corpo como pintura com os pés e as mãos, dança, boliche, 
voley e futebol. A criança se surpreendia bastante por transpirar e gostava 
da sensação, como havia sempre o receio de se machucar, esta era uma 
sensação há muito não experimentada. 

Desde a primeira experiência do trabalho corporal a criança pedia em 
todos os encontros para que o fizesse, ou seja, duas vezes por semana. 
As técnicas usadas foram, Reflexologia, Michaux, J acobson, Calatonia, 
Relaxamento, toques sutis e outras técnicas para estimular a percepção 
corporal. 

No final do mês de novembro, a atitude e postura da criança 
apresentavam algumas mudanças e num dos encontros ela pediu para 
desenhar e pela terceira vez, o tema escolhido foi o "Pôr do Sol". A 
diferença entre este pôr do sol e os outros dois foi a substituição do mar 
por montanhas e foi feito com lápis de cera, as cores eram fortes e bem 
definidas, a montanha foi contornada e os raios do sol foram pintados de 
vermelho, ao lado foi escrito Brasil 500. Esta produção tinha vida, força 
e determinação. 

Durante o processo, a criança começou a falar sobre a seus sentimentos 
em relação a doença, levou um a um os temas colocados no primeiro 
encontro para serem repensados e aumentou a atividade física em casa. 

No mês de dezembro o número de internações reduziu 
significativamente e de Janeiro até agora, Junho de 2001, não houve 
necessidade de internação para qualquer dos procedimentos citados 
anteriormente. 

Atualmente faz planos para o futuro, programa viagens, relata situações 
de brincadeiras com amigos na escola e demonstra autonômia de ação. 
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Tem jogado durante as sessões, se submete ao trabalho corporal, 
eventualmente pinta e vai para a caixa de areia e é capaz de expressar 
verbalmente seus sentimentos. 
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