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Introdução:O ser humano não foi feito para morrer! Daí a dificuldade de se lidar com 
a morte. De si próprio e dos entes queridos. 
Elizabete Kubler-Ross (1989) apresenta os cinco estágios diante da morte e do 
morrer: negação e isolamento, raiva, barganha, depressão e aceitação.  
Numa lista que mostra o potencial estressante de algumas situações, aquela que 
apresenta o mais alto potencial é a morte do cônjuge (2). 
Ou seja, a morte e o morrer causam no ser humano traumas que podem se tornar 
severos, se os mesmos não forem reprocessados no processo natural do luto. 
Objetivos 
- Apresentar a abordagem do EMDR sendo utilizada de forma breve e eficaz, como 
uma ferramenta de extrema importância na resolução e resignificação do luto. 
Relatos dos Casos 
Serão apresentados, de forma breve, o histórico de quatro pacientes diante de 
situações de perdas, por morte, de pessoas queridas. 

1.  O primeiro caso descreverá a história do luto não elaborado de uma mãe, que 
perdeu a filha de 2 anos, há 26 anos atrás, vitima de um trágico acidente de morte. 
Durante todos esses anos ela “guardou essa dor”. Após o reprocessamento 
específico da cena alvo – a filha gemendo nos seus braços, enquanto iam para 
uma cidade vizinha, pois os médicos da cidade dela não deram conta do caso – 
em lágrimas, ela afirma: “Nunca pensei que eu fosse me livrar dessa dor! ”. 

2. O segundo caso relatará a história de uma jovem filha, cuja mãe ingere um veneno 
mortal (chumbinho), senta-se na calçada da rua e manda chamá-la no trabalho. O 
pior momento? Ver a mãe com a garrafa com o produto mortal dentro da mesma. 
Socorre a mãe, que vem a falecer três dias depois, após vivenciar um grande 
sofrimento físico. Instala-se na jovem filha um sentimento de culpa, no sentido de 
que ela poderia e deveria ter evitado! Após o reprocessamento, ela se vê livre 
desse sentimento. 

3. O terceiro caso ainda é mais impressionante, pois trata-se de uma jovem senhora 
com um diagnóstico constante de vários cânceres: fígado, estômago e 
complicações ginecológicas. Impressiona aos médicos que cuidam dela, o fato dela 
ainda não ter vindo a óbito. Segundo eles, não existe na literatura caso semelhante. 
Questionada na Fase 1 – ao colhermos a história clínica – desde quando? A 
resposta é certeira: há 5 anos, após a morte do genitor, com quem ela tinha uma 
relação quase simbiótica. Reprocessamos o pior momento – o dele sendo 
sepultado – e na 2ª sessão, ela diz: “Estou me vendo colocando um selo sobre a 
sepultura do meu pai, com alegria! ”. E saiu alardeando que estava curada! 

4. E o quarto caso descreverá o quadro depressivo de uma senhora médica, cerca 
de 60 anos, após a morte do esposo, também médico, cardiopata há vários anos. 
A dor era tamanha que ela não conseguia voltar ao local do consultório onde ele 



também trabalhava. Reprocessamos os dois piores momentos: ele dando 
tchauzinho e jogando beijinhos prá ela ao entrar no elevador, indo pra o bloco 
cirúrgico e depois, ele já com morte cerebral, e o colega médico perguntando a ela 
se ela autorizaria ele desligá-lo das máquinas, pois não havia mais nada a fazer. 
Duas sessões de reprocessamento, ela muda a aparência de tristeza e luto, e vai 
organizar de volta a clínica onde ambos trabalhavam.    

Discussão 
Concluir mostrando a importância da terapia de reprocessamento, chamada EMDR, 
para desobstruir os canais traumáticos ocasionados pela morte de pessoas queridas 
e o consequente alívio dos sintomas a eles atrelados. 
 
 
 


