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A abordagem do EMDR muda a escuta terapêutica e o profissional passa a ouvir as 
queixas do paciente atento às experiências traumáticas do passado que possam ter 
causado os sintomas disfuncionais atuais. 
Rapidamente se descobre que identificar os eventos do passado para um TEPT 
simples é muito mais fácil do que identifica-los em pacientes que apresentam um 
TEPT complexo. Esta constatação leva o terapeuta a buscar ajuda nos estudos 
sobre neurobiologia interpessoal, teoria de apego e dissociação. 
Esses estudos mostram que muitos pacientes diagnosticados com transtornos do 
humor apresentam um TEPT complexo e em certos casos, transtorno dissociativo. 
Mediante esta constatação o olhar terapêutico muda junto com a condução da 
terapia, que utiliza mais recursos e recorre à ajuda do trabalho com estados de ego 
junto com o EMDR. 
O objetivo deste trabalho é mostrar o quanto os transtornos dissociativos podem 
passar despercebidos pelos terapeutas que não têm uma escuta atenta aos sinais 
de dissociação, através de um estudo de caso de uma paciente diagnosticada com 
transtorno de ansiedade. 
Com uma investigação cuidadosa na história de traumas, foi encontrado um pai 
abusivo, violento e uma mãe fraca, sofredora e totalmente submissa ao pai. 
Inicialmente a paciente foi estabilizada e ensinada a administrar os sintomas do 
pânico. Foram desenvolvidos e instalados alguns recursos para dar suporte ao 
confrontar os traumas. As experiências traumáticas foram reprocessadas com a 
ajuda do trabalho de estados de ego para desbloquear alguns reprocessamentos. 
Foram realizadas vinte e sete sessõesde EMDR e o resultado obtido foi a mudança 
de comportamento e das questões emocionais trazidas pela paciente na queixa 
inicial. 
Depois das sessões de reprocessamento a paciente relata que pela primeira vez na 
vida se sente inteira. Não ouve mais o anjinho, o diabinho e outras partes. Está 
dentro do corpo e percebe-se regulada. 
Este caso mostra a evidência de que quando estamos trabalhando com vários 
diagnósticos de transtornos do humor, não pode-se descartar a possibilidade de se 
deparar com um TEPT complexo ou até mesmo um transtorno dissociativo. Diante 
disso, a necessidade de adequar a prática terapêutica para poder ajudar esses 
pacientes. 
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