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A Dermatite Atópica (DA) ou eczema é uma doença de pele caracterizada por lesões 
avermelhadas e por prurido. Acomete entre 10 a 20% da população mundial, 
principalmente crianças. Esta doença é psicossomática por estarem envolvidas questões 
emocionais, além das físicas, modificando, inclusive, a estrutura familiar. Alguns 
autores enfatizam a importância das relações iniciais e do toque na relação mãe-bebê, e 
que a falta deste pode propiciar o surgimento das lesões. Assim, este estudo tem como 
objetivo geral investigar os aspectos psicodinâmicos e as interações de mães com filhos 
portadores de Dermatite Atópica. Para tanto, este estudo tem delineamento qualitativo, 
descritivo e exploratório. Os participantes da pesquisa serão 6 mães não psicólogas e 
com grau de instrução mínima de 5ª série do ensino fundamental, cujo filho com DA 
tenha entre 6 a 8 anos 11 meses e 29 dias. O local para coleta será o Ambulatório de 
Dermatologia do Hospital São Lucas da PUCRS. Os instrumentos utilizados serão: 
ficha de dados sócio-demográficos, entrevista semi-estruturada e o método Rorschach, a 
partir do sistema compreensivo proposto por Exner. Serão avaliados os seguintes 
aspectos: relacionamento interpessoal, potencial de agressividade, tolerância e manejo 
do estresse e traços afetivos. O Rorschach será aplicado tanto na mãe quanto no filho 
portador de DA, enquanto a ficha de dados sócio-demográficos e a entrevista serão 
realizados somente com a mãe. 
As entrevistas serão gravadas e posteriormente transcritas. Para a análise dos dados será 
utilizado o método de análise de conteúdo de Bardin. O estudo seguirá as normas 
estabelecidas para pesquisa em seres humanos (Resolução CNS196/96). Os resultados 
esperados poderão auxiliar os profissionais a compreender melhor a dinâmica da DA na 
família, além dos aspectos da personalidade da mãe e do filho. Além disso, possibilitará 
que novas pesquisas sejam realizadas, inclusive a proposta de intervenção mais 
específica para este tipo de paciente. Ressalta-se, entretanto, que não se busca 
generalizar os resultados, especialmente por se tratar de um número limitado de 
participantes, e sim possibilitar uma compreensão mais profunda acerca do fenômeno. 

 

 

 


