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Tema: Estudo de Caso 
Introdução: o presente estudo de caso faz parte do processo terapêutico 
desenvolvido, ao longo de oito meses, com Y, sete anos, segundo filho de M (36 
anos) e J (46 anos), família de baixo nível sócio econômico,  portador de 
Epidermólise Bolhosa,(Distrófica recessiva CID–Q.81.2)doença rara e limitante do 
contato social, que lhe cobre mais da metade do corpo em feridas. 
Justificativa:buscou-se, através de um trabalho intrafamiliar,abrir possibilidades de 
interação de Y e seus familiares com o mundo, onde  havia reclusão e medo. 
Objetivo: superar o medo de interagir e possibilitar a Y, melhor qualidade de vida e 
maior interação intra e Inter psíquica. 
Metodologia: foram realizadas duas sessões semanais de psicoterapia em domicílio 
com Y, seus pais e a irmã. O foco esteve centrado na terapia individual com EMDR 
(SHAPIRO,2001) mas articulou diferentes abordagens psicoterapêuticas como 
o  BRAINSPOTTING (GRAND,2010), a terapia familiar, a psicopedagogia e a 
terapia comportamental (SKINNER,1953). 
Resultados: os resultados de maior interação social já são visíveis na realidade de 
Y. Manifestações espontâneas de desejo de participar de viagens, atividades sociais 
e religiosas, com maior interesse e integração. Crescente alegria e desejo de realizar 
incursões na realidade de uma criança de sete anos são fortalecidos a cada dia. 
Conclusão: Y caminha destemido e se reconecta com o mundo de experiências 
sensoriais, superando a memória implícita de medo que se tornou uma prisão 
interna para ele. O processamento adaptativo das memórias traumáticas com Y, 
seus pais e sua irmã lhe possibilita a superação do medo e a construção do apego 
seguro fundamental para que possa experienciar o mundo infantil.  
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