
 
 
 
 
EMDR e Terapia Familiar: Um Caso de Fibromialgia 
  
Silvana Ricci Salomoni - Psicóloga, Mestre em Psicologia Clínica (PUC/SP), 
Terapeuta Certificada em EMDR. 
  
Trata-se da apresentação de um caso clínico, utilizando EMDR: Dessensibilização e 
Reprocessamento através dos Movimentos Oculares, e Terapia Familiar Sistêmica, 
de forma integrada. 
Objetivo: Demonstrar como a associação das duas abordagens permite alterar o 
foco do individual para o familiar e do familiar para o individual, resultando em 
superação de traumas e integração individual, com relações mais saudáveis. 
Método: O EMDR foi utilizado para reprocessar traumas, a partir de queixas da 
cliente. Segundo Bruck, “o trauma é uma experiência que explode a capacidade de 
suportar um revés, traz perda de sentido, desorganização corporal e paralisação da 
consciência corporal; pode deixar marcas que influenciam a criatividade e a 
motivação para a vida”. Assim, mesmo uma pessoa com boa estrutura de 
personalidade, resiliente e com família funcional, não está imune ao trauma. 
O outro pilar teórico norteador do trabalho é a Terapia Familiar, uma vez que os 
modelos de transação experimentados na família de origem constituem-se matrizes 
de aprendizagem para as transações sociais futuras. Para Souza, a família é um 
microcosmo, um universo em miniatura, representativo do mundo lá fora e do lá 
dentro de cada um de nós. Considera-se também a rede social pessoal, definida por 
Sluzki como a soma das relações que o indivíduo percebe serem significativas para 
si. Desta maneira, busca-se a dinâmica na família, que pode facilitar ou dificultar o 
trabalho com o indivíduo. Com o EMDR lidamos com traumas recentes e antigos e 
com crenças limitantes, e a partir daí são mobilizados recursos positivos inacessíveis 
até então, devido ao bloqueio de traumas. Esses recursos individuais já mais 
acessíveis são então integrados na vida familiar e social. 
Resultados: Apresento o caso de uma moça de 28 anos com diagnóstico médico de 
fibromialgia, universitária, que tinha abandonado os estudos e estágio, com fortes 
dores e muito tempo na cama, que após 15 sessões de psicoterapia, incluindo as 
sessões familiares, voltou às suas atividades normais. 
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