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Resumo

 Este artigo discute a função do apoio familiar no tratamento de uma
criança de sete anos de idade, com sintomas de Constipação Severa asso-
ciada a episódios de Encoprese. Os atendimentos foram dirigidos a extirpar
os sintomas apresentados há anos pela criança, que até então não havia
adquirido o controle esfincteriano fecal. Na maioria dos casos, estas patolo-
gias podem demonstrar um modo de expressar sentimentos de oposição,
frustração e ansiedade.
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Constipation x Encopresis – What to do with the poo?

Abstract

This article discusses the function of familial support in treatment of a
seven year-old child, with symptoms of Severe Constipation associated with
Encopresis episodes. The sessions focused on the removal of the symptoms
presented by the child for several years, who up to that time hadn´t acquired
the fecal sfincterian control yet. These pathologies are often expressed by
feelings of opposition, frustration and anxiety.

Keywords: constipation; encopresis; familial therapy.

O trabalho baseia-se no estudo de um caso clínico e tem o intuito de
ampliar e aprofundar conhecimentos relacionados ao funcionamento emocio-
nal de um paciente com Distúrbios de Excreção, mais especificamente, pro-
blemas de Constipação/Encoprese.

1 Trabalho de conclusão do Curso de Formação em Terapia de Família no DOMUS – Centro de
Terapia de Casal e Família, dezembro de 2006. Helena Centeno Hintz, orientadora do trabalho
de conclusão.
2 Psicóloga, formanda do Curso de Formação em Terapia de Família do DOMUS.
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Distúrbios de excreção

Estes distúrbios aparecem quando a criança não adquire a capacidade
total de controlar seus esfíncteres.  Para que isso ocorra de um modo saudá-
vel, Lewis e Workmar (1993), afirmam que são três as exigências para o
treinamento do controle esfincteriano. Primeiro a criança deve ser fisiologica-
mente capaz de controlar o esfíncter anal ou uretral. Segundo, deve ser psi-
cologicamente capaz de adiar a vontade de urinar ou evacuar logo que sente
o impulso. E a terceira exigência é que a criança deve sinalizar ao adulto a
hora em que deseja ir ao banheiro para que posteriormente possa fazer sozi-
nha o controle dos seus esfíncteres.

O controle dos esfíncteres de uma criança também pode estar relacio-
nado a dificuldades paternas. Os pais podem experimentar uma sensação
de ansiedade ou um forte sentimento de repulsa ao ver o filho sujar-se ou
desorganizar-se livremente (Lewis & Wolkmar, 1993). Estes autores afirmam
ainda que a criança é capaz de utilizar o controle anal para dar vazão e
manifestar sua hostilidade primitiva para com os pais.

Constipação

A Sociedade Norte Americana de Gastroenterologia Pediátrica e Nutri-
ção elaborou a definição de constipação intestinal como o retardo, ou dificul-
dade nas defecações, presentes por duas ou mais semanas, e suficiente
para causar desconforto e ansiedade significante para o paciente (Backer et
al., 1999).

A doença caracteriza-se pela retenção fecal quando não existem ano-
malias anatômicas ou causas dietéticas. Uma vez que a constipação se
desenvolva, ela pode ser complicada por uma fissura anal, defecação doloro-
sa e retenção fecal (Bohrer, Lueska, Zimmer e Kummer , 2002).

A Constipação caracteriza-se por, pelo menos, três evacuações sema-
nais. Alguns fatores de risco para esta patologia são o início do tratamento
após os dois anos de idade e a educação esfincteriana precoce ou coercitiva
(Pitrez & Pitrez, 1999).

A criança com constipação costuma passar vários dias sem evacuar, o
que ocasiona uma transformação no ambiente em torno dela e da liberação
das suas fezes. Os pais observam, tentam lidar com a situação variando o
cardápio, administrando chás, oferecendo trocas, e nenhuma mudança acon-
tece no quadro clínico. Instala-se um clima de ansiedade, preocupação, an-
gústia, incompreensão, impaciência.

Freud, ao escrever sobre a teoria da Sexualidade Infantil (1901-1905),
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disse que as crianças que tiram proveito da estimulabilidade erógena da
zona anal denunciam-se por reterem as fezes, quando o cuidador deseja que
a criança o faça. Com isso, a criança domina a situação e providencia para
que não lhe escape o dividendo de prazer que vem junto com a defecação.

Sem alternativas, os pais acabam buscando auxílio médico. Estes,
após examinar a criança e descartar causas orgânicas, costumam encami-
nhar o paciente para atendimento Psicológico aonde, habitualmente, os pais
chegam com queixas, tais como as que seguem:

Mãe: “Ele não faz cocô, segura até não agüentar mais”.  “Eu já prometi
vários presentes e nem assim ele melhora, já cansei”.  “Dá vontade de deixá-
lo de castigo no vaso até o cocô sair”.

Pai: “Eu sei que ele consegue se ficar lá no vaso, mas ele não quer
sentar e esperar”.  “Ele sabe que já tem idade pra fazer o cocô no banheiro,
mas fica dias sem fazer nada, então reclama que a barriga dói” .

Criança: “Eu fico triste, mas o cocô não sai”.  “Não gosto de ir pro
hospital quando a minha barriga fica dura de cocô, dói quando o médico
limpa”.

O prognóstico da patologia é favorável. “Na Constipação a maioria das
crianças tem a dificuldade resolvida aos sete anos” (Pitrez & Pitrez, 1999, p.
103).

Encoprese

A encoprese é a evacuação intestinal parcial ou total depois da idade
normal de controle esfincteriano (mais de quatro anos), desde que não seja
devida a algum tipo de problema orgânico ou medicamentoso (laxante). Sua
característica é a evacuação repetida de fezes em locais inadequados, por
exemplo, nas roupas (Kaplan, Sadock e Grebb, 1997). “A encoprese carac-
teriza-se por um distúrbio no hábito evaculatório normal da criança” (Pitrez &
Pitrez, 1999, p. 102)

Freqüentemente, está relacionada à constipação (intestino preso),
impactação e retenção de fezes. A consistência das fezes na encoprese
pode variar, sendo normal ou próxima ao normal, líquida ou muito dura (Pitrez
& Pitrez, 1999). Em crianças escolares e pré-escolares a primeira constipa-
ção pode se desenvolver por razões psicológicas, apresentando uma ansie-
dade diante da possibilidade de defecar em local inadequado (escola, ôni-
bus, festa, etc), ou então como um padrão de comportamento de oposição.
Sua causa pode ser de ordem fisiológica ou emocional, por isso é importante
a avaliação médica e psicológica.

A criança com encoprese usualmente sente vergonha e pode desejar
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evitar situações diferentes que possam lhe provocar embaraços como, por
exemplo, dormir na casa de colegas, participar de acampamentos ou via-
gens. Em geral, essas crianças apresentam alguns traços de personalidade
comuns, por exemplo, dificuldades no controle da agressão, dependência
exagerada dos pais e apresentam intolerância a situações frustrantes.

O grau de prejuízo destas disfunções orgânicas sobre a criança está
relacionado à baixa auto-estima, ao seu grau de isolamento social e raiva,
punições e também um certo grau de rejeição por parte dos pais. O fato de a
criança sujar-se com fezes pode ser deliberado ou acidental, resultando de
sua tentativa de limpar ou esconder as fezes evacuadas involuntariamente.

Assim como na Constipação, também é comum ouvirmos diversas
queixas:

Mãe: “Parece um porquinho, não está nem aí se está sujo ou não, qual
é a dificuldade dele ir ao banheiro?”.

Pai: “Ele sabe que já tem idade pra fazer o cocô no banheiro, seus
amiguinhos riem quando ele faz nas calças”.

Criança: “Eu fico triste, mas é que quando sinto vontade não dá tempo
de ir pro banheiro”.  “Eu não gosto de fazer cocô nas calças”.

Kaplan, Sadock e Grebb (1997) afirmam que este é um transtorno re-
pugnante para os membros da família. Portanto, a tensão familiar em geral
é alta. Os amigos da criança também são sensíveis ao comportamento
evolutivamente inadequado e freqüentemente afastam-se, desencadeando
uma situação de isolamento social.

Balonne (2003), refere que a criança pode servir de bode expiatório
para seus pares e ser rejeitada pelos adultos.  Sua auto-estima geralmente
é baixa e a maioria delas têm consciência das constantes rejeições sofri-
das.

Pitrez & Pitrez (1999), dizem que o tratamento deve envolver medidas
para reduzir a constipação. È preciso haver o estabelecimento de uma rela-
ção de confiança entre terapeuta, paciente e responsáveis, identificação de
fatores psicogênicos e principalmente a naturalização do hábito de defecar.

O prognóstico dos casos de encoprese é afetado pela disposição e
capacidade da família para participar do tratamento sem ser demasiadamen-
te punitiva e pela conscientização da criança sobre o momento em que a
evacuação de fezes está prestes a ocorrer.

Caso clínico

João é um menino de sete anos, louro, olhos verdes, estudante da 1ª
série do Ensino Fundamental. Está alfabetizado e sem problemas de ade-
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quação às regras escolares.  Reside com os pais e a irmã de 16 anos, aceita
bem as combinações feitas com o pai e com a sua irmã, mas se mostra
resistente às ordens maternas.

A família apresenta um nível socioeconômico médio-baixo, sem dívi-
das. Estão organizados econômica e afetivamente. Os pais estão emprega-
dos  e os filhos na escola.

Genetograma

Legenda1

     Júlio, pai.
     Maria, mãe.
     Mariana, irmã.
     João, paciente identificado.

Impressão geral transmitida

João chegou à primeira consulta acompanhado pela mãe, estava cala-
do e apreensivo. Bem vestido, com roupas adequadas ao momento e ao
clima. Peso e estatura condizentes à idade.

Mostrou-se retraído, aparentando não saber porque estava no consul-
tório nem o que iria fazer. Seu olhar era triste, respondia monossilabicamente
o que lhe era questionado. Calou-se quando o assunto foi direcionado para
as patologias que o trouxeram à consulta.

Despertou compaixão pela sua história, carinho em razão de sua fragi-
lidade e idade. Houve um grande desejo em acolhê-lo.

A mãe despertou rechaço e raiva, pois se posicionou de um modo
rígido, exigindo do filho um comportamento adulto e menosprezando outros
profissionais que já haviam prestado auxílio no tratamento de João.

O pai despertou uma sensação de acolhimento, pois desde o primeiro
instante mostrou-se muito afetivo com o filho e receptivo ao tratamento psi-
cológico.

1 Nomes fictícios.
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Motivo da busca

João nunca teve o controle esfincteriano das fezes. Já passou por di-
versos tratamentos médicos. Há um ano vinha sendo medicado pelo pediatra
sem nenhum resultado satisfatório.  Passou por quatro internações hospita-
lares, em todas elas, o procedimento aplicado foi a lavagem gástrica com a
intenção de retirar as fezes não evacuadas.

Após serem feitos exames clínicos de diversos tipos, os médicos des-
cartaram qualquer comprometimento orgânico e o encaminharam para trata-
mento psicológico.

A expectativa, por parte dos pais, junto ao tratamento psicológico foi
grande, havia o desejo de uma solução mágica e não de um tratamento
contínuo. Tanto os pais, como João desconheciam a forma de funcionamen-
to de um tratamento psicológico.

Situação após iniciar o tratamento psicológico

João veio encaminhado pelo setor de Pediatria para Atendimento Psi-
cológico, no seu encaminhamento constava a informação: “Constipação
grave com episódios de Encoprese, não responde ao tratamento
medicamentoso, nem apresenta problemas orgânicos. Seus exames apre-
sentam-se normais”.

Trechos da 1ª sessão
João veio acompanhado por sua mãe, ambos desconheciam o que era

uma consulta psicológica. Ao ser questionado, João contou sua rotina du-
rante a semana e também nos fins de semana. A mãe interrompeu-o dizendo
que ele também deveria falar sobre seu cocô. João calou-se. Então, muito
queixosa, a mãe assumiu o diálogo contando que o filho recusa-se a fazer
cocô, chegava a ficar dias sem evacuar e quando o fazia era nas calças.
Segundo a mãe o garoto não sente vergonha, nem pede para alguém limpá-
lo. Se não é repreendido, leva tempo até ir para o banho lavar-se.

A rotina do menino não inclui um ritual nem tão pouco um horário para
ir ao banheiro. A mãe relatou que ele é preguiçoso e relaxado. Já o levou a
vários médicos, organicamente, ele não tem nada. Diz não agüentar mais
lavar roupas sujas e não irá acompanhá-lo ao hospital caso seja indicada
uma nova internação, pois o garoto tem um histórico de quatro internações
hospitalares, todas em função de fortes dores abdominais, onde precisou
submeter-se a lavagens gástricas para retirada das fezes.
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João não respondeu qualquer pergunta referente ao seu cocô, parecia
paralisado, a partir deste instante não desenhou, brincou ou falou qualquer
palavra. Apenas escutou o que estava sendo dito. Discutimos a importância
do cocô, tratando o assunto como natural. João não participou, mas ficou
atento. Combinou-se com a mãe que João precisaria estabelecer um horário
para ir banheiro, levar gibis, enfim, ter um tempo pra fazer o cocô. João
interrompeu a combinação dizendo que gosta de gibis, a mãe fala que ele
não cumpriria, que iria brigar quando chegasse a hora e que já tinha muitos
gibis em casa.

Ela, ao mesmo tempo em que exige uma mudança comportamental,
trata João como um bebê, inclusive preparando-lhe mamadeira. João riu ao
ser questionado se gostava de mamadeira, mas foi enfático ao responder
sim. Logo acrescentou a informação de que só tomava em casa porque
sentia vergonha de tomar mamadeira na rua na frente dos amigos. “Na rua é
só bebê que toma”, respondeu ele.  Questionou-se então se ele não preferia
tomar no copo, ele sorriu e disse que sim, mas completou que a mãe lhe
servia a mamadeira porque às vezes ele derrubava o leite do copo.  A mãe
mostrou-se desconfortável com a colocação do filho. Combinamos que João
não precisa mais de mamadeira, que já é grande, ele pareceu contente e
mostrou-se disposto a beber leite no copo. A mãe diz não saber porque ainda
preparava mamadeira, mas concordou que era mais adequado o filho tomar
os líquidos no copo.

Trechos da 2ª sessão
João retornou após uma semana acompanhado pela mãe, entrou na

sala muito contente dizendo que agora não tomava mais mamadeira. Sua
conquista foi valorizada. A mãe interrompeu a conversa mudando o assunto
para o cocô. João mergulhou numa postura autista, alheio a tudo o que
ocorria, apenas brincava com um carrinho sobre a mesa.

A mãe dizia sentir-se cansada, relatou que nenhuma combinação adi-
antava, que não conseguia fazê-lo ir ao banheiro, que não agüentava mais
lavar roupas sujas, que os amigos riam da atitude de filho e que se sentia
envergonhada com isso. Relatou que já fora chamada na escola, mas não
havia comparecido, pois já imaginava qual seria a queixa.

Falou em trocar o horário de atendimento para que o menino viesse
acompanhado pelo pai, pois ela já estava cansada de tantos tratamentos.
João mostrou-se disposto a vir pela manhã, acompanhado do pai.

Trechos da 3ª sessão
O pai veio acompanhando o filho, agora num horário matutino. Revelou
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querer ajudá-lo, mas não sabia o que fazer.
O pai parecia disposto e reconheceu ter dificuldades em dar e cobrar

do filho. Costuma ameaçá-lo, dizendo que a “Supernanny” virá castigá-lo e,
se ele não melhorar, irá castigá-lo retirando seus carrinhos e desenhos.

João assustou-se, seus olhos encheram-se de lágrimas. Então o pai
tentou tranqüilizá-lo dizendo que isso só aconteceria se ele não melhorasse.
Júlio mostra-se firme ao cobrar uma mudança de comportamento, mas o faz
de modo inadequado.

Para acalmá-los, foi preciso reforçar a idéia de que é possível uma
melhora dos sintomas, e para isso acontecer precisariam ter paciência e
persistência. Era necessário a união de todos na luta para vencer o cocô.

Trechos da 4ª sessão
Nesta sessão, João tolerou falar sobre o cocô sempre que nos refería-

mos a este tema como hábitos de terceiros. O pai percebe que João está
aceitando tocar no assunto, então comenta que vai ao banheiro, que é impor-
tante ir pra barriga não ficar dolorida, que todas as pessoas fazem isso.

João conta que não sabe porque não consegue ir. Sabe que as pesso-
as vão, que até seus brinquedos vão. Quando questionado se algum de seus
brinquedos não vai ao banheiro, ele diz que os robôs que ficam sobre o seu
guarda roupas não vão. Fala que eles fazem cocô lá mesmo, em cima do
roupeiro e fica um cheiro ruim no quarto. Pergunto se ele já ensinou os robôs
onde é o banheiro, ele diz que não, mas animado, dispõe-se a ensiná-los.

Quando questionado sobre qual era o seu brinquedo preferido, ele res-
pondeu que era o Batman, relatando que o Batman sempre vai ao banheiro.
Então é solicitado que João pergunte ao super herói como ele faz pra ir ao
banheiro, em que horário costuma ir, se é quando sente vontade ou se vai por
estar próximo ao local. O pai interrompeu sugerindo que João pedisse para o
Batman ensiná-lo.  Pensamos em pedir para o Batman escrever uma carta
de incentivo a João, onde o ajudaria a lutar contra o cocô bandido.

O pai valorizou a idéia da carta e João mostrou-se encantado com a
possibilidade de receber uma carta escrita pelo seu super herói.

Trechos da 5ª sessão
João retorna acompanhado pelo pai, conta que ensinou os robôs a irem

ao banheiro, que eles foram algumas vezes na semana, e conta também que
três dias ele também foi fazer cocô no banheiro.

Dentro de seu prontuário há uma carta do Batman, com papel timbrado.
João, ansioso, pede para ver e lê em voz alta o seu conteúdo:

“Olá amiguinho João, soube por sua Psicóloga que pra você é muito
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difícil ir ao banheiro fazer cocô. Eu quero muito ajudá-lo. Sei que, às vezes,
você não tem vontade de parar a brincadeira ou deixar de assistir o desenho
para ir fazer cocô, não é verdade? Mas saiba que ir ao banheiro é muito
importante! Eu vou todos os dias, se não vou, a minha barriga dói. Por acaso
a sua também dói? É, dói porque não é legal segurar o cocô, ou  acabamos
doentes e no hospital. Então quero combinar que você deverá tentar ir todos
os  dias  ao banheiro, o seu pai irá ajudá-lo a não esquecer, procure ir sempre
no mesmo horário, e quero vê-lo cumprindo meu pedido. Um Bat abraço do
Batman.”

João leu com calma a carta, seus olhos brilharam, e questionou se
poderia levá-la para casa, ao ser autorizado, ele disse que se esforçaria para
obedecer ao Batman e pediu que o pai o ajudasse a lembrar da hora do cocô.

Trechos da 6ª sessão
João chegou cedo à consulta e questionou se não poderia ser atendido

antes da hora porque precisava me contar uma coisa importante. Estava
com um papel nas mãos, mas precisou aguardar seu horário.

Ele e o pai entraram no consultório e João muito ansioso disse que
conseguiu ir ao banheiro, que já tinha as duas mãos cheias (dez dias), sem
fazer cocô nas calças. Que agora o pai o lembrava e desligava a tv. Então
João dirigia-se ao banheiro, “esperava o cocô sair, dava tchau e depois saia
correndo porque o cheiro era ruim” (SIC).

João conta que o Batman deve estar muito contente, e assim como fez
o super herói, ele também havia escrito uma carta para agradecer a Psicólo-
ga com o seguinte texto:

“Ana Paula, obrigado por ter me apoiado e ensinado a fazer cocô no
banheiro. Ana Paula, também quero te falar que gosto muito do Batman, e de
suas aventuras para salvar as pessoas dos bandidos. Um abraço do amigo
João”.

João e seu pai continuam sendo atendidos quinzenalmente. Não houve
recaídas e João costuma ir diariamente ao banheiro. A manutenção da tera-
pia deve-se ao reforço do comportamento de João.

Alguns dias após a 6ª sessão, o pai compareceu a escola para saber
porque haviam solicitado a presença dos pais algumas semanas antes. Júlio
foi informado que a escola estava indicando João para Psicoterapia em fun-
ção da falta de controle esfincteriano, reforçando que nos últimos dias havia
tido uma melhora e nenhum incidente aconteceu. O pai disse que João já
vinha sendo acompanhado por uma Psicóloga e a professora disse não haver
nenhuma outra queixa.
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História pregressa ao tratamento

João nunca teve o controle esfincteriano fecal, o que lhe causava gran-
de sofrimento. Em casa recebia cobranças dos pais e da irmã. Costumava
ser castigado por não fazer cocô ou por fazê-lo num momento inadequado.
Tinha dias que chorava, resistindo em ir para escola. A escola também exigia
que João mudasse sua conduta, deixando de fazer cocô nas calças. Era
desprezado e rechaçado pelos amigos. Passou por diversos profissionais da
área médica, inclusive fora da sua cidade e também enfrentou internações
hospitalares.

Prognóstico

O prognóstico do paciente é favorável tanto no que diz respeito as suas
próprias características de personalidade, quanto às questões referentes ao
controle esfincteriano.

A família de João também exerce um papel muito importante no seu
prognóstico, pois sua presença funcionará como um suporte para suas ansi-
edades e um acolhimento de seus impulsos. A presença paterna, através da
identificação com o gênero masculino proporciona a João a segurança de
crescer e ser igual ao seu pai. Atitude esta que lhe permite romper a díade
estabelecida entre mãe e filho. O comportamento do pai, aceitando as difi-
culdades do filho e manejando adequadamente uma mudança, fez João per-
ceber que as dificuldades existem, mas podem ser enfrentadas.  Estas atitu-
des confirmaram a importância do amor paterno e fortalecem a auto-estima
do garoto dando-lhe segurança para resolver adversidades no futuro.

O relacionamento interpessoal e sua adaptação escolar também tem
prognóstico favorável com a extinção dos sintomas de constipação e
encoprese.

Considerações finais

A partir das intervenções realizadas, verificou-se a importância do trata-
mento multiprofissional nos Transtornos de Excreção. Permitir que João de-
positasse nos robôs a responsabilidade do controle esfincteriano e deixá-lo
escolher o Batman como o super herói que iria protegê-lo do cocô bandido,
permitiu que ele se enxergasse separado do problema e tivesse uma descri-
ção mais confortável de si e da sua patologia.  Os brinquedos foram a forma
encontrada para externalizar o problema, tornando-o menos constante e
restritivo, pois foi depositado fora de si. Ou seja, deixou de ser um problema
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de João, passando a ser dos bonecos e sendo assim, o garoto tornou-se
capaz e forte para ajudá-los nesta “luta”.

Deixando de lado a história saturada pelo problema, a pessoa recupera
sua capacidade de identificar outros fatos acerca de sua vida que contradi-
zem tal história e proporcionam as pistas para a construção de novas histó-
rias. Este foco construcionista nas potencialidades redimensiona o objetivo
da terapia como sendo a “criação de histórias alternativas que incorporem
aspectos vitais e anteriormente negados da experiência vivida” (White &
Epston, 1990, p. 46-47).

A eficiência do tratamento salienta a importância do papel parental so-
bre a conduta infantil. Podemos inferir que no caso discutido, a presença do
pai, apoiando e incentivando a mudança do comportamento do filho, foi fun-
damental para que a criança se sentisse segura e decidida a evacuar no
banheiro. A presença dele na terapia mudou a postura de João na terapia. O
menino deixou a posição passiva de lado e tornou-se ativo e interessando
nos assuntos discutidos. O assunto cocô deixou de ser tabu passando a ser
tratado com naturalidade e como um problema a ser resolvido.

Se a mãe tivesse seguido no acompanhamento do filho, talvez os re-
sultados não tivessem se mostrado satisfatórios ou o resultado teria tarda-
do a aparecer. No momento em que o esposo passou a participar das ses-
sões, ela abandonou o tratamento. Podemos entender que este movimento
da mãe frente à presença do pai no tratamento, contribuiu para o rompimento
da díade mãe-filho. Maria talvez não estivesse preparada pra ver o cresci-
mento de João, tanto que ainda o alimentava com mamadeira. Perceber que
o filho não era mais um bebê, admitindo que não necessitava tomar líquidos
na mamadeira, talvez tenha adquirido o significado de que também não ne-
cessitava mais sua presença, ou o contrário, tenha despertado nela, senti-
mentos de fracasso. Pois na sua presença, João não mudou seu comporta-
mento, já na presença do pai, sim.

João, no momento em que abandonou a mamadeira também pode cres-
cer e evacuar no banheiro. Para ele, esta foi uma descoberta saudável e
gratificante. Entretanto, vale reforçar que talvez isso só tenha ocorrido em
decorrência do comportamento parental. Se João estivesse só acompanha-
do pela mãe, talvez esta díade não tivesse se rompido.  A presença do pai
proporcionou segurança para o desfecho positivo deste caso.

A mãe, segundo verbalizações do pai e do garoto, ficou muito contente
pelo filho ter adquirido o controle esfincteriano, mas questiona porque ele
ainda precisa de acompanhamento psicológico.  Júlio e João seguem em
acompanhamento psicoterápico quinzenalmente. Neste momento, o trata-
mento tem como objetivo trabalhar o ciclo vital em que a família se encontra,
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pais jovens com uma filha adolescente e uma criança.  A mãe nunca compa-
receu as sessões, a irmã apóia e incentiva muito o crescimento do irmão,
mas não pode comparecer em função do estudo e trabalho.

O fato de o objetivo inicial ter sido atingido neste caso, não esgota as
condutas médicas ou psicológicas aplicadas nos Transtornos de Excreção.
Novos estudos a respeito deste assunto podem ser realizados, contando, se
possível, com uma amostragem significante de casos.
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