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RESUMO 

No âmbito das Perturbações Dissociativas, a Perturbação Dissociativa de Identidade 

constitui um quadro psicopatológico marcado pela extrema fragmentação do self em múltiplas 

partes dissociadas entre si. Os resultados terapêuticos podem variar, desde um funcionamento 

mais coordenado entre partes dissociadas não fundidas, ao resultado último e mais ambicioso, 

a completa integração entre partes anteriormente dissociadas, agora fundidas. 

No presente estudo, tendo como referência um estudo de caso longitudinal de uma 

paciente com Perturbação Dissociativa de Identidade, pretende-se explorar os elementos 

relatados como mais significativos no processo terapêutico.  O objectivo é perceber os 

processos e mecanismos de mudança manifestos na paciente que sinalizam quer uma 

aproximação quer um afastamento ao processo de integração entre partes dissociadas (como a 

mudança acontece). 

Foi realizada uma análise qualitativa através da Grounded Theory com recurso a um 

registo de diário, ao longo de 34 sessões, preenchido semanalmente em dois momentos 

temporais (antes e após sessão) no caso da paciente, e num momento (após sessão) no caso do 

terapeuta. Foram formuladas 4 categorias mães que se encontram no topo da hierarquia: (1) O 

Self Múltiplo Fragmentado: contemplação da dissociação; (2) A relação da Emília consigo 

mesma e com as partes e a relação das partes entre elas; (3) A relação da Emília e das partes 

com o terapeuta e com os outros; (4) Obstáculos ou bloqueios à integração entre partes do self 

dissociadas. Essas englobam 23 clusters de outras categorias, nas quais se incluem 84 sub- 

categorias. Os resultados serão discutidos em termos de potenciais contribuições para prática 

clínica e investigação na e para além da Perturbação Dissociativa de Identidade e limitações 

do estudo serão apresentadas. 

 

Palavras chave: Perturbação Dissociativa de Identidade; Self; Integração; Processos de 

mudança; Estudo de Caso. 
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ABSTRACT 

 Under the Dissociative Disorders, Dissociative Identity Disorder to constitute a 

psychopathological framework marked by extreme fragmentation of the self into multiple 

parts separated from each other, on the ground that the therapeutic results may vary, from a 

more coordinated operation between dissociated parts not fused, the latest and most ambitious 

result, the full integration between the parties prior dissociated, now merged. 

In this study, with reference to a longitudinal case study of a patient with Dissociative 

Identity Disorder, we intend to explore the elements reported as the most significant in the 

therapeutic process in order to understand the processes and mechanisms of change in the 

patient manifests that indicate whether an approach or a departure from the integration 

process between dissociated parts (how change happens). 

We performed a qualitative analysis using Grounded Theory using a daily record of 

over 34 sessions, met weekly at two points in time (before and after session) in the case of the 

patient, and at a time (after the session) in the case of therapist. 4 categories were formulated 

mothers who are at the top of the hierarchy: (1) The multiple Fragmented Self: contemplation 

of dissociation, (2) Emília's relationship with herself and the parties and the parties' 

relationship between them, (3) The relationship Emília and the party with the therapist and 

with others, (4) barriers or blocks to integrate dissociated parts of the self. These clusters 

encompass 23 categories, which include 84 sub-categories. The results are discussed in terms 

of potential contributions to clinical practice and research in Dissociative Identity Disorder 

and limitations of the study will be presented. 

 

Keywords: Dissociative Identity Disorder, Self, Integration, Processes of change; Case Study. 
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I. INTRODUÇÃO 

Ao longo dos últimos 30 anos, o diagnóstico, avaliação e intervenção nas Perturbações 

Dissociativas tem se ampliado em virtude do aumento do reconhecimento clínico das 

condições dissociativas, da publicação de inúmeras investigações e trabalhos académicos e do 

desenvolvimento de instrumentos de diagnóstico especializados (ISSTD, 2011). 

No âmbito destas perturbações, a Perturbação Dissociativa de Identidade (PDI) 

destaca-se como uma entidade nosológica de difícil ou mesmo moroso diagnóstico, elevada 

comorbilidade e sintomatologia diversificada, que desafia a invenção artística e as 

competências clínicas dos psicoterapeutas. Se é evidente um número crescente de casos de 

PDI, quer na população clínica como não clínica, paralelamente a um aumento de situações 

traumáticas (factores etiológicos preponderantes), a maioria das investigação na PDI tem se 

debatido em provar a sua existência enquanto entidade nosológica, ao invés de contribuir para 

a expansão de novo conhecimento clínico (Brown, 2006). 

Acrescente-se ainda que os estudos empíricos do fenómeno além de raros, estão 

marcados por um registo caótico de descrições clínicas, pouco articuladas, em que se a voz 

dada ao paciente é frágil, então a voz dada ao terapeuta é praticamente ausente. Assim, apesar 

de a PDI constituir, em termos de perturbação psicológica, um quadro excecionalmente 

interessante dada a amplitude e complexidade das suas características, potencialmente 

promotor de aprendizagens diferenciadas em psicoterapia, é ainda assim uma das 

perturbações (dissociativas) menos compreendidas. Por conseguinte, a adopção de uma 

abordagem de intervenção adequada às reais necessidades do paciente poderá estar 

parcialmente limitada, contribuindo por sua vez para um agravamento da psicopatologia e 

sofrimento emocional. Emerge portanto como prioritária a necessidade de um quadro mais 

esclarecedor em torno da teoria da mudança ou da intervenção na PDI. 

Tratando-se de perturbações com elevado grau de severidade e complexidade, o 

terreno dos resultados terapêuticos pode variar, desde um funcionamento mais coordenado 

entre partes dissociadas não fundidas (resolução), ao resultado último e mais ambicioso, a 

completa integração entre partes anteriormente dissociadas, agora fundidas (unificação).  Em 

ambos os casos tende a usar-se indiferenciadamente o termo de integração (de partes) e muito 

frequentemente o trabalho terapêutico é também resultante de esforços de integração (de 

orientações ou modelos terapêuticos). 

Paradoxalmente, apesar da ênfase na integração entre partes dissociadas na 

Perturbação Dissociativa de Identidade e a sua ligação ao bem-estar psicológico, pouca 
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atenção tem sido dada na literatura, muito menos a empírica, relativamente a que processos de 

mudança e a que mecanismos de mudança do paciente são indiciadores de um funcionamento 

mais integrado no paciente, seja ele, na forma de unificação ou resolução. Nem tampouco a 

que operações terapêuticas podem ser mais ou menos facilitadoras dessa integração. 

Assim, no presente estudo, tendo como referência um estudo de caso qualitativo 

longitudinal de uma paciente com Perturbação Dissociativa de Identidade, seguida em 

psicoterapia aproximadamente em 34 sessões semanais ao longo de um ano, pretende-se 

explorar que elementos são relatados por paciente e terapeuta como mais significativos no 

processo de integração em curso entre partes do self dissociadas. 

Pretende-se explorar os elementos relatados como mais significativos no processo 

terapêutico de modo a perceber os processos e mecanismos de mudança manifestos na 

paciente que sinalizam quer uma aproximação quer um afastamento ao processo de integração 

entre partes dissociadas (como a mudança acontece). O processo terapêutico em causa 

encontra-se, numa fase muito avançada, já com dez anos de trabalho terapêutico semanal 

acumulado, na data em que se inicia a recolha de dados qualitativos.  Esta data situa-se já 

dentro de uma janela temporal em que  a integração última entre partes do self dissociadas, se 

está a dar de formas mais explícitas e explicitáveis. 

Trata-se de uma investigação que privilegia a análise de processos de mudança em 

sessão (resultados micro), de mecanismos de mudança enquanto capacidades estruturais 

autónomos que se generalizam à vida do paciente fora da sessão (resultados intermédios), e da 

integração entre partes dissociadas (resultados macro).  

A legitimidade da presente investigação é validada por um lado por, pela primeira vez, 

centrar-se simultaneamente nas variáveis relacionadas com a experiência subjetiva do 

paciente e terapeuta sobre como ambos compreendem e descrevem o processo de mudança 

em psicoterapia na PDI (nos seus elementos mais significativos). De facto, a pesquisa num 

processo contínuo de mudança exige que os investigadores tenham em atenção os diversos 

tipos de mudanças que surgem ao longo do processo, e ambos os intervenientes do processo 

enquanto informadores privilegiados das suas próprias experiências e percepções de mudança. 

Por outro lado, acarreta uma potencialidade de contributos com implicações na teoria, prática 

clínica, investigação empírica e treino em psicoterapia, num quadro de entendimento não 

apenas específico à Perturbação Dissociativa de Identidade, mas transteórico.  

Como é salientado por Conceição (2010), existe considerável evidência de que os 

princípios eficazes de mudança e os processos psicológicos de mudança são comuns em 

diversas perturbações e em diferentes abordagens. Portanto, relembrando os pressupostos da 
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neuropsicologia cognitiva, em que o estudo de pacientes com lesões cerebrais e os seus padrões de 

comportamento podem contribuir para a compreensão de como o sistema cognitivo normal 

funciona, e procurando transportar esses pressupostos para a investigação em psicoterapia, 

acredita-se que o presente desafio, em torno de um caso de complexidade e severidade 

extrema, compreende não apenas a ambição de clarificar processos de mudança específicos à 

PDI, bem como processos de mudança transversais a qualquer perturbação psicológica ou 

abordagem terapêutica. 

Deste modo, visando dar resposta aos objectivos definidos, aposta-se primordialmente 

numa metodologia de análise qualitativa conhecida por Grounded Theory com recurso a um 

registo de diário, preenchido semanalmente em dois momentos temporais (antes e após 

sessão) no caso da paciente, e num momento (após sessão) no caso do terapeuta, que visa 

recolher informação acerca do que de significativo ocorre nas sessões, acerca da vida da 

paciente fora da sessão, e relacionar o que ocorre na sessão com outros contextos de vida da 

paciente. Investigadora principal e co-investigadores terapeuta e paciente colaboraram, em 

conjunto, não só na partilha e recolha de dados, mas também na análise dos mesmos.  

II. REVISÃO DE LITERATURA 

1. A Natureza do Self à Luz da Perspetiva de Multiplicidade  

Na maioria das tradições psicoterapêuticas, o self constitui o protagonista central da 

teorização em torno da adaptação, da perturbação, e da intervenção. Entendido como a 

experiência reflexiva ou consciencialização da própria pessoa, que assenta num substrato 

neurobiológico (Wolfe, 1995, 2005), e uma vez o seu papel integrativo no funcionamento 

psicológico (Muran, 2001; Wolfe, 2005), é relevante refletir sobre o seu posicionamento na 

Perturbação Dissociativa de Identidade (PDI), uma patologia severa do self (Schore, 2003). 

 

1.1. Multiplicidade do Self: o Todo é Maior do que a Soma das Partes 

A visão de que o self é uma entidade multifacetada, polifónica e plural, que sustenta a 

unicidade e coerência da identidade de cada pessoa, é partilhada por clínicos de diferentes 

orientações psicoterapêuticas, apoiada pela investigação em psicoterapia e por várias 

disciplinas da psicologia (Chefetz & Bromberg, 2004; Dimaggio, 2006; Dimaggio, Hermans, 

& Lysaker, 2010; Dimaggio & Stiles, 2007; Elliot, Watson, Goldman, & Greenberg, 2010; 

Howell, 2005; Power, 2007; Ryle & Fawkes, 2007; Smith & Greenberg, 2007; Stiles, 1999;).  
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O self é assim definido como uma complexa multiplicidade de “subunidades e 

subselves” (Erdelyi, 1994), “estados do self” (Bromberg, 1996; Putnam, 1997; Siegel, 1999), 

“partes do self” (Elliot et al., 2010), “vozes” (Stiles, 1999), “posições do Eu” (Hermans, 

2004), ou “sistemas de acção” (Van der Hart, Nijenhuis, & Steele, 2006), que interagem num 

sistema dinâmico, organizado e em constante mudança (Elliot et al., 2010; Lamagna & 

Gleiser, 2007). O self pode, portanto, ser um todo com referência às suas partes constituintes, 

quer uma parte com referência a um todo maior (Howell, 2005). 

Independentemente da terminologia atribuída às diversas facetas do self, a concepção 

transversal é de que cada pessoa compreende múltiplas partes do self e que cada uma dessas 

tem um padrão de emoções, pensamentos, sensações e tendências de ação (Dimaggio & 

Stiles, 2007; Dimaggio et al., 2010; Putnam, 1997). Numa teoria de adaptação ou 

funcionamento humano, essas múltiplas partes do self estão em contínuo diálogo entre si, 

permitindo o contacto com a experiência organísmica e permitindo a construção de 

significados, num processo dialético de experiência e significado, de descoberta e criação, 

interligando as histórias que formam o self numa narrativa estruturada e os processos mentais 

num estado de atividade coesa, eficiente e eficaz (Hermans, 2004; Whelton & Greenberg, 

2001). Deste modo, a ideia de unidade do self é uma ilusão adaptativa de continuidade entre 

estados descontínuos criada pela mente (Bromberg, 1993; Siegel, 1999).  

À luz da perspectiva de multiplicidade no self introduz-se, assim, um olhar clínico 

para a pessoa, independentemente da perturbação psicológica em questão, passível de ser 

traduzido para qualquer paciente em psicoterapia. É também essa a visão veiculada por 

Dimaggio e Stiles (2007) que afirmam: “apesar da existência de múltiplos selves ser 

dramaticamente aparente na Perturbação Dissociativa de Identidade, estados borderline e 

esquizofrenia, (...) o fenómeno de múltiplas facetas ou aspetos do self verifica-se em todos os 

pacientes” (p.120).  

 

1.2. Estrutura do Self Múltiplo, Disfunção e Adaptação: Ligação, Conflito e Dissociação na 

Relação entre Partes 

Elliot e colaboradores (2010), inspirados na perspetiva de construtivismo dialético, 

propõem três generalizações acerca da organização do self múltiplo. Em primeiro lugar, 

defendem que não há uma organização hierárquica permanente, mas diferentes partes do self, 

em diferentes momentos, agem no sentido de construir coerência e unidade por integrar 

diferentes aspetos da experiência. Em segundo lugar, comparando as diferentes vozes do self 

com um coro de cantores, ilustram como essas estão, por vezes, em harmonia, outras vezes, 
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em conflito e/ou dissonância. Por último, tal como numa música em que as vozes são 

diferenciadas, os tipos de vozes internas que formam pares em conflito são igualmente 

distintos (e.g., crítica, criticada, outro significativo internalizado). 

Não obstante, diversos autores (e.g., Dimaggio & Stiles, 2007; Elliot et al., 2010;) 

realçam que ter múltiplos, e até contraditórios, aspetos do self não é sinal de disfunção, mas 

mais o tipo de relação que pode estabelecer-se, ou não, entre esses aspetos ou partes. Por 

exemplo, o conflito, a interrupção ou a negação de aspectos da experiência (i.e. de partes do 

self) já envolve uma perda da integração ao nível do self (Whelton & Greenberg, 2001) e 

alguma medida de tensão que já pode ser menos funcional e/ou mais problemática. 

Dimaggio e colaboradores (2010) com base numa meta-análise, e inspirados na Teoria 

Dialógica do self (Hermans, 2004) e na Teoria Metacognitiva (Dimaggio & Lysaker, 2010), 

amplificam a compreensão sobre as relações entre adaptação, psicopatologia e multiplicidade 

do self, ao concluírem que a saúde psicológica é mediada pela: (a) existência de uma 

variedade suficiente de partes do self, uma vez que um grau restrito de múltiplos aspetos do 

self tem sido associado à patologia (e.g., perturbações de personalidade); (b) capacidade para 

estar consciente e aceder às várias partes do self e integrá-las numa narrativa pessoal; (c) 

capacidade para diferentes vozes se envolverem num diálogo entre si, permitindo um 

reconhecimento mútuo de perspetivas e diferenças, negociação de conflitos, e abertura à 

inovação, o que ajuda na construção de um self integrado; e (d) capacidade metacognitiva que 

assenta na capacidade para refletir sobre o self e os outros, e construir uma visão integrada das 

diferentes partes do self num todo coerente, ao coordenar e resolver os conflitos entre os 

diferentes aspetos do self. 

A capacidade do ser humano para viver com autenticidade e consciência do self 

depende assim da presença de uma dialéctica contínua entre separação e unidade entre 

estados do self (Bromberg, 1996). É essa a ideia enfatizada por Bromberg (1993): “Saúde é a 

capacidade para estar nos espaços entre as realidades sem perder qualquer uma delas – a 

capacidade para se sentir como um, enquanto se é vários” (p. 166).  

Desta forma, uma vez que as tensões entre partes do self são coordenadas através de 

um processo de sintonia e ressonância entre si, a necessidade de uma ligação recíproca entre 

diversos subsistemas do self é a base para a integridade do sistema self (Lamagna, 2011; 

Lamagna & Gleiser, 2007). Se a relação intrapsíquica entre as partes do self for de sintonia, 

proximidade, reparação, empatia e conhecimento, então torna-se possível a comunicação, 

reconhecimento e assimilação da multiplicidade interna numa identidade integrada 

(Bromberg, 1998; Siegel, 1999, 2007).  
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Ora se falamos de um funcionamento relacional dentro do self (Lamagna & Gleiser, 

2007), então os problemas situam-se igualmente na relação entre as diferentes partes do self, 

quando essa é hostil, opressiva, supressora ou até destruidora de uma das partes (Elliot et al., 

2010). De facto, quando as partes do self falham em partilhar, registar ou rejeitam informação 

presente noutra parte do self, uma interação harmoniosa e variação adaptativa no self é 

impossibilitada (Elliot et al., 2010; Greenberg et al., 1993; Lamagna, 2011). O bem-estar, 

coerência interna e funcionamento saudável é assim comprometido, ainda que por vezes, 

pareça existir uma falsa integração (Power, 2007). Em concordância com Siegel (1999), a 

psicopatologia define-se pela incapacidade de aceder com flexibilidade à amplitude relacional 

entre estados do self, ou pela clivagem ou separação de certas facetas do self (Power, 2007). 

Tal é exacerbado na dissociação, uma vez que, em resultado de padrões de 

proximidade interpessoal associados a trauma crónico e negligência, a ligação, receptividade, 

e harmonia adaptativa entre os estados do self são comprometidos. Recordemos que, o 

processo de formação, organização, e integração do self origina-se na interação com outro self 

(o do cuidador), pelo que os processos intra-relacionais entre partes do self poderão ser 

análogos aos processos interpessoais estabelecidos com a figura de vinculação principal, ou 

com outros significativos mais ou menos cuidadores (Lamagna, 2011; Lamagna & Gleiser, 

2007). Assim, a relação intrapsíquica entre estados do self pode recapitular a separação, abuso 

e inconsistência encontrada nas relações com os cuidadores ou com outros significativos, 

interrompendo o desenvolvimento de uma maior coerência e complexidade na mente 

(Lamagna, 2011; Lamagna & Gleiser, 2007; Pizer, 2001). McWilliams (2011, p.344) afirma 

mesmo que "A característica mais marcante do self de pessoas cronicamente traumatizadas é a 

sua fractura em numerosas clivagens parciais, cada uma das quais desempenha certas 

funções". 

Como Pizer (1998, cit. por Howell, 2005) destaca, a dissociação interrompe a 

continuidade do ser, o funcionamento harmonioso da multiplicidade interna, ao “expor” a 

ilusão de unidade do self. Ilusão essa que se torna inviável de ser mantida, uma vez que a 

ligação anteriormente estabelecida entre as múltiplas partes do self (e respetivos afetos, 

memórias, valores e capacidades) é catastroficamente descontinuada (Bromberg, 1993; Pizer, 

2001). O que sucede devido ao risco do self ser “completamente dominado” por experiências 

traumáticas intoleráveis que não consegue simbolicamente processar, nem integrar num self 

unitário, o que por sua vez conduz a um estado de conflito com o qual não consegue 

igualmente lidar (Bromberg, 1993).  
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Dada a necessidade de isolar essas experiências da consciência, as partes do self 

dissociadas criam fronteiras que impermeabilizam a comunicação interna (Derrickson – 

Kossmann & Drinkard, 1997), tornando-se desconhecidas entre si, pelo que “a mente torna-se 

um repositório para partes de experiência de vida aparentemente diferentes” (Cheftez & 

Bromberg, 2004, p.431). Desse modo, a multiplicidade distribuída do self dá lugar à 

multiplicidade dissociada do self (Pizer, 2001). 

Neste sentido, entende-se que a Perturbação Dissociativa de Identidade ilustra, em 

extremo, um assunto intolerável, não resolvido, e temporariamente impossível entre partes do 

self, que transportam experiências traumáticas relacionais não simbolizadas. O isolamento 

entre as partes do self, sob a forma de dissociação, emerge como uma “falsa solução em crise” 

do tal assunto, o qual é posteriormente mantido pela ausência de conhecimento consciente 

entre as diferentes partes do self e pela ausência de diálogo, ligação, e sintonia/coordenação 

entre essas.  

De acordo com Power (2007), existem dois problemas comuns à integração do self  

em todos os modelos de psicoterapia inspirados na multiplicidade interna. Ou a integração é 

adquirida falsamente através da exclusão de aspetos do self ou surge um self desintegrado e 

caótico. A Perturbação Dissociativa de Identidade parece refletir estes dois problemas em 

simultâneo, e/ou enunciar um terceiro problema, o da inviabilidade da integração, dado o 

valor protetor da dissociação estrutural, habilmente edificada ao serviço da sobrevivência até 

que melhores alternativas sejam possíveis. 

 

2. Trauma e os seus Efeitos na Estrutura do Self 

O trauma tem sido definido como uma qualquer circunstância em que, um dado 

acontecimento, excede as capacidades e recursos disponíveis do organismo para dar uma 

resposta eficaz, no sentido de proteger o seu bem-estar e integridade (Cloitre, Cohen, & 

Koenen, 2006; Goldsmith, Barlow, & Freyd, 2004). Tal como Follette e Vijay (2009) 

salientam, a exposição ao trauma representa uma complexa relação entre o evento traumático, 

o indivíduo e a sua resposta. 

Terr (1991) distingue dois tipos de experiências traumáticas. Uma resultante de 

eventos traumáticos únicos e singulares - Trauma de tipo I – e, outra correspondente a eventos 

traumáticos repetidos, contínuos e múltiplos – Trauma de tipo II. Esta última designação tem 

sido capturada pelo termo trauma complexo (Courtois, 2004, 2008; Paivio & Pascual-Leone, 

2010), entendido como um trauma que ocorre repetida e cumulativamente, ao longo de um 

período de tempo, no âmbito de relações e contextos específicos. Envolve o abuso, o dano ou 
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abandono pelos cuidadores e ocorre em fases críticas de desenvolvimento, tal como na 

infância ou adolescência (Ford & Courtois, 2009). Allen (2005) e Schore (2001) acrescentam 

que os traumas interpessoais precoces, múltiplos e contínuos que interrompem as relações de 

vinculação, designam-se por trauma relacional ou de vinculação. O abuso infantil (sexual, 

emocional e físico) e a negligência (física e emocional) constituem formas típicas desta 

traumatização crónica (Sar, 2010). 

Os efeitos da exposição ao trauma no funcionamento psicológico estão associados a 

diversos quadros de psicopatologia, tais como Depressão, Perturbação de Pânico, Fobias 

diversas, Perturbação Pós-Stress Traumático (PPST) e Perturbações de Abuso de Substâncias 

(e.g., Briere & Jordan, 2009; Gillespie et al., 2009; Heim & Nemeroff, 2001; Van der Hart, 

1997). Diferencia-se, contudo, que, em contraponto à exposição a um evento traumático único 

e circunscrito, traumas interpessoais múltiplos, repetidos e em idades precoces, implicam 

consequências psicológicas mais severas, invasivas e complexas (Briere & Spinazzola, 2009; 

Cloitre et al., 2009; Pearlman & Courtois, 2005; Van der Kolk et al., 2005; ver metanálise de 

Chu, 2011), tal como ilustrado na Perturbação de Personalidade Borderline (Brown & 

Anderson, 1991), na Perturbação de Pós - Stress Traumático Complexo (PSTPC; Courtois, 

2008) e nas Perturbações Dissociativas (PD) (e.g., Marshall et al., 2000; Ross & Ness, 2010).  

Em particular, uma ampla evidência empírica, ao longo de décadas, tem apoiado que a 

PDI é uma expressão sintomática resultante de vários tipos de traumas infantis precoces, 

severos e prolongados (Braun 1984; Ross et al., 1990). A negligência emocional e o abuso 

emocional, físico e/ou sexual crónico desde a infância (particularmente incesto) são variáveis 

presentes na maioria das histórias de pacientes com PDI (Bliss, 1986; Blizard, 2003; Braun, 

1986; Goodwin, Cheeves, & Connell, 1988; Kluft, 1991; Liotti, 1992, 1999; Loewenstein, 

1994; Putnam, 1989, 1997; Putnam et al., 1986; Ross, 1996; Ross & Ness, 2010; Spiegel, 

1993; Steinberg, 1995). Coexistem ainda histórias de abuso ritualizado, o que envolve: (a) 

abuso em casa; (b) abuso ritualizado associado à influência de grupos satânicos; (c) 

pornografia e prostituição; e (d) alguma forma de controlo da mente (van der Har, Boon, & 

Jansen, 1997). Os próprios cuidadores estão frequentemente em estados dissociados, devido 

às suas histórias traumáticas, ou a estados alterados devido a álcool e drogas (McWilliams, 

2011).  

Parece, assim, que a relação de vinculação, severidade, cronicidade e idade no início 

do trauma são factores preponderantes na consideração do seu impacto (Courtois, 2008; Terr, 

1991). Tal é compreensível, uma vez que o trauma complexo implica um “subconjunto de 

uma amplitude completa de traumas psicológicos, que têm como característica distintiva o 
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prejuízo do desenvolvimento do self do indivíduo” (Ford & Courtois, 2009, p.16), dada a sua 

natureza interpessoal e o momento precoce em que ocorre. Esse é um período crucial ao 

desenvolvimento de estruturas cerebrais que medeiam o funcionamento psicológico saudável, 

as quais estão dependentes de uma ligação humana sintonizada, colaborativa e reguladora 

(Siegel, 2001).  

Ao ser comprometida a segurança da relação de vinculação, as capacidades de 

regulação do self – tolerância do afeto, valorização do self e ligação íntima a outros – são 

subdesenvolvidas, comprometendo igualmente uma sensação de coerência autobiográfica 

(passado-presente-futuro) e atual (aqui e agora) do self (Spiegel, 2001), a integridade do self 

(Pearlman & Courtois, 2005) e, em essência, a própria sobrevivência do self (Ford & 

Courtois, 2009).  

Deste modo, a sequela resultante de trauma crónico, precoce e interpessoal vai muito 

para além da definição clássica do que é traumático ou da tríade de critérios que compõe a 

Perturbação de Pós-Stress Traumático (American Psychiatric Association, APA, 2000; van 

der Kolk et al., 2005). Envolve mais do que a reexperiência intrusiva do evento traumático 

(e.g., flashbacks), o seu evitamento (e.g. amnésia) e uma híper-ativação autónoma (e.g., 

ansiedade). Situada na interface entre o PPST e a dissociação, a apresentação clínica 

associada à severa traumatização crónica é teoricamente conceptualizada na Perturbação de 

Pós - Stress Traumático Complexo (Ford & Courtois, 2009) ou Perturbações de Stress 

Extremo Não Especificadas (PSENE) (Pelcovitz et al., 1997), que está frequentemente 

presente em pacientes com Perturbação Dissociativa de Identidade (Courtois, 2004; Sar, 

2010).  

As características centrais da PPSTC incluem severas alterações na (1) regulação de 

afetos e controlo de impulsos (e.g., automutilação, suicidabilidade crónica); (2) na atenção e 

consciência (e.g., dissociação patológica); (3) na perceção do self (e.g., vergonha face ao self 

e culpa pelo abuso); (4) na perceção do perpetrador (e.g. idealização); (5) nas relações 

interpessoais (e.g., dificuldades na confiança e proximidade, revitimização em relações 

violentas e abusivas, isolamento); (6) nos sistemas de significado (e.g., desesperança, 

sensação de vazio); e (7) na experiência somática (Briere & Spinazolla, 2005; Courtois et al., 

2009; Hermans, 1992
 
a, b; Paivio & Pascual-Leone, 2010; Pearlman & Courtois, 2005; van 

der Kolk et al., 2005).  

Neste sentido, observa-se que a maioria da psicopatologia associada ao trauma 

complexo tem como principal desfecho a dissociação, a segregação crónica de afetos, 

pensamentos, ações e perceções; dissociação esta que pode ser vista como um elemento 
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transversal às perturbações associadas ao trauma complexo (Sar & Ross, 2006).  

Independentemente da amostra, metodologia e cultura, o trauma infantil está etiologicamente 

ligado à dissociação (principalmente se houver exposição a um trauma relacional cumulativo 

e a múltiplas formas de abuso).  Por sua vez, a dissociação medeia a relação entre trauma 

infantil e a psicopatologia pós-traumática no adulto, desempenhando um papel fulcral em 

abuso prolongado e severo (Brand & Lowenstein, 2010; Dalenberg et al., 2012; Gerbeshuny 

et al., 2004; Schore, 2009; ver meta-análise de Wang, Cosden, & Bernal, 2011). Desta forma, 

torna-se relevante clarificar, conceptualmente, o fenómeno da dissociação, bem como as 

variedades da experiência dissociativa. 

 

3. Variedades de Experiências Dissociativas 

Na literatura, é observável a ausência de uma definição precisa e consensual do 

constructo de dissociação (Nijenhuis & van der Hart, 2011). O termo dissociação tem sido, 

indiscriminadamente, utilizado para denotar não só processos que geram e mantêm falhas no 

funcionamento integrado, bem como o resultado desses processos e uma amplitude de 

sintomas e estados psicológicos (Brown, 2006; Spiegel et al., 2011; ver crítica de van der Hart 

et al., 2004). Essa “multiplicidade de identidades” é por sua vez amplificada num debate 

aceso acerca de quão ampla ou restrita deverá ser a definição de dissociação (International 

Society for the Study of Trauma and Dissociation, ISSTD, 2011).  

De acordo com Spiegel e colaboradores (2011), a dissociação compreende uma rutura 

de e/ou descontinuidade na integração normal e subjetiva de aspetos do funcionamento 

psicológico – memória, identidade, consciência, perceção e controlo motor. Esses domínios 

deveriam, assim, estar associados, coordenados e ligados, mas não o estão. 

Howell (2005) realça que os processos dissociativos têm diversas manifestações, 

muitas delas não patológicas. Butler e Palesh (2004) descrevem que a dissociação não 

patológica como um estado alterado de consciência que não é organicamente induzido, nem 

ocorre como parte de uma perturbação dissociativa, mas envolve uma alteração ou separação 

temporária de processos mentais normalmente integrados. É parte integrante do 

funcionamento adaptativo do dia-a-dia, e contempla experiências dissociativas não associadas 

ao trauma, tal como a absorção, fantasia ou estados de flow (Butler, 2004). Ainda Dell (2009) 

distingue a dissociação espontânea, automática e limitada no tempo (que constitui uma 

resposta biológica específica das espécies relacionada com a sobrevivência – dissociação não 

patológica), de outro tipo de dissociação, a dissociação crónica (que está ligada aos esforços 

para evitar a experiência do trauma – dissociação patológica). 
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Desta forma, questiona-se se os fenómenos dissociativos deverão ser compreendidos 

num modelo dimensional, em que o grau de dissociação varia num continuum desde 

processos normativos e transitórios presentes em eventos diários (e.g., “sonhar acordado”), 

até formas mais crónicas e severas de dissociação patológica (e.g. PDI) (e.g., Bernstein & 

Putnam, 1986; Ross & Ness, 2010). As experiências dissociativas são, assim, diferenciadas de 

acordo com dimensões de duração, severidade e “quantidade” de dissociação, extensão do seu 

impacto no funcionamento humano, condições que as precipitam (stress ou trauma) e a sua 

incidência ao longo da vida (Butler, 2004). Nomeadamente Bernstein e Putnam (1986), 

ilustram um conjunto de estados ou condições dissociativas, nos quais a presença de 

dissociação vai, progressivamente, aumentando. No início do continuum, encontram-se os 

Estados de Absorção, seguidos da Despersonalização Transitória, do Fenómeno Hipnótico, da 

Perturbação de Despersonalização, da Amnésia Dissociativa, da Perturbação de Somatização, 

e, por fim, no extremo máximo, encontra-se a Perturbação Dissociativa de Identidade.  

Holmes e colaboradores (2005) criticam os modelos supracitados, argumentando que 

os mesmos se baseiam numa definição de dissociação tão ampla, que obscurece as diferenças 

fundamentais entre os vários fenómenos dissociativos. Em consequência, diversos autores 

(e.g. Rodewald, Dell, Wilhelm-Göblig, & Gast, 2011; Waller, Putnam, & Carlson, 1996;) 

advogam um modelo taxonómico de conceptualização da dissociação, em que a dissociação 

patológica e não patológica são vistas como dois tipos de dissociação categoricamente 

distintos.  

A título de exemplo, Cardeña (1994), Holmes e colaboradores (2005) e Brown (2002, 

2006) propõem um modelo de dissociação em que distinguem duas categorias do fenómeno 

dissociativo: desligamento e compartimentação. Entendem desligamento como um estado 

alterado de consciência, caracterizado por uma sensação de desligamento da experiência 

emocional (entorpecimento emocional), do corpo (experiências extracorpóreas), do self 

(despersonalização) e/ou do mundo (desrealização). Esse estado pode ser quer manifesto num 

quadro de perturbação, quer temporariamente num período de elevada ansiedade, stress ou 

exaustão. A compartimentação, por sua vez, refere-se à incapacidade de controlo deliberado 

de processos mentais e da respectiva informação (intacta mas inacessível à consciência), 

processos esses que, apesar de compartimentados, continuam a influenciar a emoção, a 

cognição e a ação. Pode englobar experiências dissociativas não patológicas tais como as 

resultantes de sugestão hipnótica, ou experiências patológicas, tais como a Amnésia 

Dissociativa, Fuga Dissociativa, Perturbação Dissociativa de Identidade e Perturbações de 

Conversão.  
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Por sua vez, Braun (1988) sugere uma conceptualização de dissociação conhecida pelo 

acronónimo BASK (B-behaviour; A-affect; S-sensation; K-Knowledge). Defende que os 

processos dissociativos podem acontecer em paralelo, mas não têm de estar sempre 

relacionados. Uma pessoa pode dissociar em termos de comportamento, como no transe 

induzido por automutilação; ou de afeto, ao recordar um trauma sem emoção; ou de sensação, 

como nas memórias corporais do abuso; ou de conhecimento, como nos estados de amnésia.  

De central importância na compreensão da Perturbação Dissociativa de Identidade, 

encontra-se a concepção da dissociação patológica como o principal elemento de organização 

da experiência psicológica desde a infância, e uma defesa intrapsíquica (Cardeña, 1994; 

McWilliams, 2011; Schore, 2009; Spiegel et al., 2011) presente no contexto do trauma e nas 

respostas posteriores à(s) experiência(s) traumática(s), experiências esmagadoras e/ou 

conflitos intoleráveis veiculados por essas mesmas experiências, ao reduzir a perturbação 

subjetiva associada (Siegel, 1986; Loewenstein & Ross, 1992).  

A compreensão ampliada da dissociação como um mecanismo que permite a 

sobrevivência face a experiências traumáticas, é realçado pelo facto da dissociação permitir a: 

(a) separação face ao próprio de afetos intoleráveis, refletindo a necessidade de não sentir; (b) 

separação face ao próprio de memórias traumáticas e do seu conhecimento, refletindo a 

necessidade de não saber; (c) separação face ao próprio de aspectos inaceitáveis de si mesmo, 

refletindo a necessidade de não ser o próprio; e a (d) separação face ao próprio de uma 

relação significativa, refletindo a necessidade de regular a ameaça que essa relação coloca 

(Haven & Pearlman, 2004). Por sua vez, essa “não integração” de informação neuronal 

impede o acesso às experiências emocionais, cognitivas, somáticas e comportamentais 

associadas a uma narrativa autobiográfica coerente (Lamagna, 2011; Siegel, 1999). 

Nijenhuis e van der Hart (2011) vão mais além e argumentam que a dissociação no 

trauma compreende uma divisão da personalidade, manifesta em duas ou mais partes da 

personalidade insuficientemente integradas – a dissociação estrutural da personalidade (van 

der Har et al., 2006) – que se desenvolve durante ou após a exposição a eventos traumáticos, 

devido à incapacidade do indivíduo em integrar essas experiências adversas, o que é 

adaptativo naquela situação, implicando, no entanto, limitações futuras. Cada uma das partes 

dissociadas engloba funções mentais e comportamentais, e subsequentes estados diferentes, 

separadas das restantes por limites psicobiológicos. Para estes autores, esta divisão da 

personalidade manifesta-se em sintomas dissociativos negativos (perda de funções, tais como 

amnésia ou paralisia) ou positivos (intrusões de reexperiência traumática, tais como 



 

     
 

13 

flashbacks ou ouvir vozes), e somatoformes (fenómenos corporais, tais como anestesia ou 

dor) ou psicoformes (fenómenos psicológicos, tais como perda de afeto ou anestesia). 

Desta forma, a dissociação pode ser uma adaptação criativa face a um ambiente que 

ameaça a sobrevivência, bem como um défice que causa problemas em vários domínios da 

vida (DePrince & Freyd, 2007). Tal é ilustrado nas Perturbações Dissociativas que 

compreendem uma amplitude de síndromes clínicas em que a dissociação patológica é o 

processo central subjacente. Essas diferem umas das outras relativamente ao(s) domínio(s) de 

funcionamento psicológico (i.e., consciência, memória, identidade ou perceção) em que os 

sintomas dissociativos se manifestam primariamente (Sar, 2011; Vermetten, Dorahy, & 

Spiegel, 2007). De acordo com o DSM-IV-TR (APA, 2000, p.519) são as seguintes: 

 Amnésia Dissociativa: caracterizada pela incapacidade de recordar informação pessoal 

importante, geralmente de natureza traumática ou devida a stress, demasiado vasta para ser 

explicada por esquecimento vulgar. 

 Fuga dissociativa: caracterizada pelo afastamento súbito e inesperado de casa ou do local de 

trabalho, acompanhado pela incapacidade de recordar dados do passado e por confusão acerca da 

identidade pessoal ou por assunção de nova identidade. 

 Perturbação de Despersonalização: caracterizada por uma sensação persistente ou recorrente 

de desprendimento de processos mentais próprios ou do corpo, acompanhado por um teste de 

realidade intacto. 

 Perturbação Dissociativa de Identidade: caracterizada pela presença de duas ou mais 

identidades ou estados de personalidade distintos que, recorrentemente, determinam o 

comportamento do sujeito, acompanhado pela incapacidade de recordar informação pessoal 

importante, demasiado vasta para ser explicada por vulgar esquecimento. 

 Perturbação Dissociativa Sem Outra Especificação (PDSOE): é incluída nas perturbações em 

que a característica predominante é o sintoma dissociativo, mas que não preenche os critérios de 

uma Perturbação Dissociativa específica . 

Realça-se assim que, estudos epidemiológicos em larga escala informam que a 

prevalência das PDs é de aproximadamente 10% na população clínica e em geral 

(Loewenstein, 1994; Ross, Duffy, & Ellason, 2002; ver revisão de Sar, 2011). Em suma, 

quando a capacidade de autoconsciência do self é comprometida, quando a completa 

amplitude da realidade interna e externa deixa de ser acessível ou, quando os sintomas ou 

reações dissociativas são sobregeneralizados, a dissociação torna-se não adaptativa. Aqueles 

processos dissociativos, anteriormente concebidos como normativos, passam a estar na base 

de Perturbações Dissociativas ou outras, em que a dissociação patológica é um elemento-

chave (Butler, 2004). 
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4. A Perturbação Dissociativa de Identidade: A Complexa Auto-organização do Self 

Sobrevivente numa Realidade Interna Fragmentada 

 A Perturbação Dissociativa de Identidade não é um fenómeno recente. Há centenas de 

séculos atrás, encontravam-se evidências da sua existência em pinturas paleolíticas e em 

papiros médicos egípcios que descreviam estados dissociados. É, no entanto, apenas no século 

XVIII que é datado o primeiro caso de PDI e, finalmente, no século XIX, os processos 

dissociativos ganham notoriedade ao serem comtemplados na histeria por Pierre Janet que, 

juntamente com Freud, reconhece o papel etiológico do trauma psicológico. No século XX, 

múltiplos estudos de caso de PDI são publicados na literatura, mas é a publicação popular de 

dois casos, "The Three Faces of Eve" nos anos 60, e "The Sybil" nos anos 80, que reacende o 

interesse na PDI. O marco histórico ocorre em 1980 com a sua inclusão no DSM-III (APA, 

1980), ao adquirir legitimidade enquanto entidade de diagnóstico. Por fim, o estudo científico 

da PDI começa em 1984 com a formação da Sociedade Internacional para o Estudo da 

Personalidade Múltipla e Dissociação (atual Sociedade Internacional de Estudo do Trauma e 

Dissociação) (Brown, 2006; Derrickson-Kossman & Drinkard, 1997; Ross, 1997). 

 

4.1. A Perturbação Dissociativa de Identidade enquanto Entidade de Diagnóstico 

 No extremo clínico do espectro das Perturbações Dissociativas, a PDI é entendida 

como uma perturbação pós-traumática desenvolvimentista complexa, iniciada antes dos 5 ou 

6 anos (Loewenstein & Punam, 2004; Simeon & Loeweinstein, 2009). O DSM-IV-TR (APA, 

2000) define a PDI de acordo com os seguintes critérios de diagnóstico (p.118): "A. Presença 

de 2 ou mais identidades ou estados de personalidade (cada qual com o seu próprio padrão 

durável de perceção, reação e reflexão sobre o ambiente e o self); B. Pelo menos 2 destas 

identidades ou estados de personalidade tomam controlo do comportamento do sujeito, de 

forma recorrente; C. Incapacidade para recordar informação pessoal importante, demasiado 

extensa para ser explicada por vulgar esquecimento; D. A perturbação não é devida aos 

efeitos fisiológicos diretos de uma substância (e.g. blackouts) ou um estado físico geral (e.g., 

epilepsia parcial complexa)." McWilliams (2011) acrescenta que na PDI falamos não só da 

fragmentação do self associado a reações dissociativas automáticas, crónicas e repetidas ao 

longo da vida, mas de um self dominado pelo medo, vergonha e cognições de culpa.  

 Nos últimos anos, os atuais critérios de diagnóstico da PDI têm sido criticados pela 

sua fraca utilidade clínica dada a: (a) limitada amplitude de sintomas dissociativos, uma vez 

que a investigação tem documentado a presença de oito sintomas dissociativos na PDI - 

amnésia, alteração do self, sintomas de primeira ordem de Schneiderian, ouvir vozes, estados 
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de transe, sintomas somatoformes, despersonalização e desrealização -, mas apenas os dois 

primeiros são mencionados (Dell, 2009); (b) dependência da presença e alternância entre 

identidades, um fenómeno clínico que não é facilmente visível, nem frequente ou sentido 

como egodistónico por parte do paciente (Kluft, 1987; ISSTD, 2005, 2011; McWilliams, 

2011); e (c) a exclusão de experiências de possessão (Spiegel et al., 2011). Acredita-se, assim, 

que a apresentação polissintomática típica nos pacientes com PDI, envolta em sintomas 

dissociativos, não dissociativos e de PPST, pode estar a ser ignorada (Coons & Chu, 2000; 

Dell, 2001, 2006; ISSTD, 2011; Spiegel et al., 2011). 

 É neste sentido que Spiegel e colaboradores (2011) propõem a modificação dos 

critérios de diagnóstico da PDI no DSM-5, de modo a enfatizar uma disfunção de identidade 

caracterizada por "2 ou estados de personalidade distintos ou uma experiência de possessão, 

como evidenciada por descontinuidades na sensação do self, cognição, comportamento, afeto, 

perceções e/ou memórias", o que pode ser observado "por outros ou relatado pelo paciente" 

(p. 840), e a realçar a natureza da amnésia face a eventos na vida diária e/ou traumáticos. 

Ainda Dell (2006) propõe um modelo subjetivo/fenomológico da PDI que amplia a visão do 

fenómeno dissociativo, ao delinear a presença de dois tipos de dissociação patológica que 

afetam a experiência humana: sintomas dissociados parciais (intrusões no funcionamento 

executivo e sensação de self, tais como vozes de criança) e/ou completos de outro estado do 

self (alternância entre estados do self com amnésia).  

 Por fim, alguns autores (e.g. Horevitz & Loeweinstein, 1994; Kluft, 1997, 1999a;) 

distinguem 3 subgrupos de pacientes com PDI de acordo o seu grau de complexidade e 

responsividade à intervenção. Um primeiro contempla pacientes altamente funcionais, com 

um razoável apoio social e funcionamento vocacional e baixa comorbilidade. Esses 

respondem mais favorável e rapidamente à intervenção, alcançando a unificação entre partes 

dissociadas entre 2 a 7 anos. Um segundo subgrupo é caracterizado por uma vincada 

desregulação de afetos, comportamentos autodestrutivos e compulsivos, coexistindo 

perturbações de personalidade e/ou afetivas comórbidas. O processo de intervenção é mais 

desafiador, prolongado e marcado por crises e internamentos clínicos. Há, no entanto, uma 

melhoria gradual no funcionamento psicológico, podendo eventualmente ocorrer a unificação 

entre partes. Um terceiro subgrupo, apresenta psicopatologia mais severa, tal como a ilustrada 

em perturbações psicóticas, comportamentos autodestrutivos crónicos e relações 

sadomasoquistas. Este tem o pior prognóstico, e ainda que ocorram melhorias no seu 

funcionamento, apenas uma minoria alcança uma integração mais ou menos satisfatória. 
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4.2. O Ceticismo Clínico: A Perturbação Dissociativa de Identidade é Real? 

 Nenhuma outra perturbação mental tem inspirado décadas de debate acerca da sua 

existência, alimentando um certo ceticismo e incredibilidade entre os clínicos, que é 

amplificado pela ausência de formação acerca da dissociação, efeitos do trauma e 

apresentação clínica da PDI e, traduzido, por sua vez, em erros de diagnóstico subjacentes a 

intervenções terapêuticas mal sucedidas (ISSTD, 2011; McWilliams, 2011).  

 Algumas dessas controvérsias, paradoxalmente, relembram o próprio paciente 

dissociativo - "Será que esta memória é mesmo minha ou inventada?" (McWilliams, 2011). 

Isto porque, defensores do Modelo Sociocognitivo (Lilienfeld et al., 1999; Lynn, Lilienfeld, 

Merckelbach, Giesbrecht, & van der Kloet, 2012; Piper & Merskey, 2004) sugerem que a PDI 

constitui uma simulação causada por elevada sugestibilidade e/ou propensão para a fantasia, 

consequência de aprendizagem e expetativas sociais derivadas de psicoterapia e outras 

influências sócioculturais (e.g., os media).  

No entanto, não existem evidências empíricas que demonstrem que a PDI pode ser 

criada ou mantida ao longo  do tempo por sugestão, contágio ou hipnose (Brown, Frischholz, 

& Scheflin, 1999; Gleaves, 1996; Loewenstein, 2007). A título de exemplo, Reinders e 

colaboradores (2012), com base num paradigma imagético guiado por um script com uma 

memória autobiográfica (neutra ou relacionada com trauma), comparam o desempenho das 

partes dissociadas em pacientes com PDI e num grupo controlo de pessoas saudáveis com 

elevada e baixa propensão para a fantasia que eram instruídas a simulá-las. Registaram 

diferenças psicofisiológicas e de neuro-ativação entre as partes de ambos os grupos, e que 

essas não eram convincentemente representadas pelo grupo controlo, reunindo, assim, 

evidências de que a PDI não tem uma origem iatrogénica. Também outros estudos, revelam 

que os sintomas de PDI em crianças, adolescentes e adultos alvo de maus-tratos estão 

presentes antes de qualquer interação terapêutica (Hornstein & Putnam, 1992; Lewis, Yeager, 

Swica, Pincus, & Lewis, 1997). 

 Surge ainda a crítica de que a PDI é um artefacto da civilização Ocidental (ver 

Maldonado, Butler, & Spiegel, 1998). O que é certo é que, a PDI parece ser uma perturbação 

relativamente comum, com manifestações semelhantes em todo o globo. Está presente em 

cerca de 1 a 3% da população em geral (Johnson, Cohen, Kasen, & Brook, 2006; Ross, 1991; 

Sar, Akyüz, & Dogan, 2007), e entre 1% a 5 % em estudos clínicos realizados na América do 

Norte, Europa e Turquia (e.g., Latz, Karmer, & Highes, 1995; Ross, Duffy, & Ellason, 2002; 

Sar, 2011). Portanto, Gleaves, May e Cardeña (2001), com base numa cuidada revisão 
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empírica, concluem que a PDI é um diagnóstico transcultural com uma validade comparável 

ou excedente a outros diagnósticos psicológicos aceites. 

 Não pretendo, contudo, alimentar uma discussão acerca do diagnóstico psicológico, 

mas, ao invés, compreender o que os pacientes com estas características experienciam. O que 

pretendo salientar é que, creio que a questão problemática emerge quando a realidade interna 

da pessoa, a experiência subjetiva de diferentes subselves, é presunçosamente desacreditada 

pelo terapeuta, impedindo-o de ser responsivo às especificidades envoltas no trabalho clínico 

com a pessoa perturbada. Quando essa presunção o leva a colocar as suas certezas enquanto 

terapeuta à frente das do paciente, considero, então, que, um trabalho terapêutico bem 

sucedido estará certamente comprometido. A pessoa não será vista enquanto pessoa. 

 

4.3. Teorias da Génese da Perturbação Dissociativa de Identidade 

 A maioria das teorias etiológicas propostas sobre a PDI são desenvolvimentistas, uma 

vez que entendem que a PDI não emerge de uma mente unificada que é posteriormente 

fragmentada, mas ao invés disso, tal como ilustrado pelo modelo de "Estados 

Comportamentais Discretos" de Putnam (1997), resulta de uma falha desenvolvimentista em 

consolidar uma sensação integrada do self ao longo de diversos estados comportamentais 

típicos na infância, devido a experiências traumáticas severas e repetidas, e interações 

disfuncionais entre a criança e o cuidador, durante períodos críticos do desenvolvimento 

(antes dos 5 anos), que conduzem ao desenvolvimento de estados comportamentais 

personificados discretos (i.e. partes rudimentares do self dissociadas), com o objectivo de 

guardar memórias traumáticas, afetos, sensações, crenças ou comportamentos intoleráveis, no 

sentido de minorar os seus efeitos no desenvolvimento infantil global. A natureza repetitiva 

do trauma contribui para que essas partes rudimentares sejam elaboradas e estruturadas 

através de mecanismos simbólicos e desenvolvimentistas que as tornam mais diferenciadas, 

resultando nas funções e características específicas das partes dissociadas. Podem evoluir em 

número, complexidade e sensação de separação ao longo da vida (Kluft, 1984; Putnam, 

1997).  

 Kluft (1984) propõe uma teoria de 4 factores para o desenvolvimento da PDI: (a) 

capacidade para dissociação; (b) experiências que ultrapassam a capacidade de coping não 

dissociativa da criança; (c) estruturação secundária das partes dissociadas com características 

individualizadas tais como nome, idades e género; e (d) ausência de experiências calmantes e 

reparadoras, pelo que a criança é deixada isolada ou abandonada, tendo de encontrar as seus 

próprias estratégias para moderar o distress.  
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 Por sua vez, os modelos da vinculação oferecem contributos relevantes, dado que é 

num contexto de ruptura da vinculação que a necessidade da dissociação como estratégia de 

coping pode preceder e/ou estar presente no momento do abuso (Barach, 1991; Liotti, 1992, 

1999). A dissociação é assim entendida como uma realidade intersubjetiva que impede os 

processos de integração na consciência (Liotti, 2006), ao invés de ser simplesmente uma 

defesa intrapsíquica que afasta da consciência a dor esmagadora do trauma, como proposto 

por Barach (1991). Quando o cuidador é abusador, dissociado ou assustador, a criança 

desenvolve um padrão de vinculação desorganizada, onde estão presentes "múltiplas 

representações incompatíveis do self e da figura de vinculação" (Liotti, 1992, p.200). Tal 

coloca-lhe dilemas irreconciliáveis – o sistema de vinculação compele a criança a procurar 

segurança naquele que é igualmente um objecto de medo (Main & Solomon, 1990). Desta 

forma, numa tentativa desesperada de evitar dissonância cognitiva, esses conflituantes 

modelos do self e da figura de vinculação (e.g., "O meu pai é abusador" e "O meu pai é 

protector") são incorporados por cada uma das partes self dissociadas e separados por 

barreiras mnésicas (Blizard, 2003; Liotti, 1992, 1999). Isso acontece de modo a ser 

preservada a relação de vinculação, e por sua vez, maximizar as oportunidades da sua própria 

sobrevivência, dada a dependência emocional e física ao cuidador abusador (Blizard & 

Bluhm, 1994). Visa igualmente possibilitar a maturação intelectual, interpessoal e artística 

(ISSTD, 2011).  

Esta ideia é também central na Teoria da Traição do Trauma (Freyd, 1996) que sugere 

que, a memória do abuso é dissociada de modo a impedir o acesso a informação ameaçadora à 

manutenção dessa relação significativa, apesar de entrar em conflito com outra necessidade – 

a de todos os seres humanos evitarem ser traídos. Esta teoria é apoiada por evidências 

empíricas, tais como as de que a relação com o perpetrador está relacionada com a frequência 

do esquecimento do trauma (e.g. Freyd, DePrince, & Zurbriggen, 2001), sendo o abuso por 

parte de um cuidador significativo mais propenso à amnésia do que o de um estranho. 

Mais recentemente, a Teoria da Dissociação Estrutural da Personalidade (Steele, van 

der Hart, & Nijenhuis, 2005; Van Der Hart et al., 2006), cuja validade é comprovada pela 

investigação empírica e experimental (ver Nijenhuis, van der Hart, & Steele, 2010), advoga 

que, após a exposição traumática decorre um grau de divisão da personalidade entre a "parte 

de personalidade aparentemente normal" (ANP) e a "parte emocional da personalidade" (EP), 

as quais alternam entre si. A ANP é mediada por (sub)sistemas responsáveis pelo 

funcionamento na vida diária (e.g. vinculação, exploração, regulação de energia) e evitamento 

de memórias traumáticas (sofre de amnésia, anestesia sensorial e emocional), enquanto a EP é 
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mediada por (sub)sistemas defensivos relativamente às ameaças à integridade do corpo, 

rejeição social e perda da vinculação (e.g., hipervigilância, fuga, paralização) e reexperiência 

das memórias traumáticas (podendo interferir no funcionamento da ANP). A dissociação 

entre ANP e EP é consequentemente mantida por fobias de memórias traumáticas que são, na 

essência, um evitamento da completa consciência do trauma e dos seus efeitos, e por fatores 

relacionais (e.g., o trauma é negado ou minimizado por outros significativos).  

De acordo com a teoria supracitada, são propostos três níveis de complexidade de 

dissociação estrutural. Quando há apenas um único ANP e EP, tal como no PTSD, fala-se em 

dissociação estrutural primária. Em eventos traumáticos prolongados, ocorrem divisões 

adicionais dos EP’s mas permanece apenas um ANP. É a chamada dissociação estrutural 

secundária, exemplificada no PPST complexo e DDNOS. Finalmente, a extrema 

traumatização pode resultar em dissociação estrutural terciária, que envolve vários EP’s e 

ANP’s, uma vez que os aspetos da vida diária tornam-se estímulos condicionados que 

reativam memórias traumáticas, pelo que o ANP é dividido em uma ou mais partes para evitar 

as memórias traumáticas e manter o funcionamento diário. É este o caso da PDI.  

 

4.4. A Pessoa com Perturbação Dissociativa de Identidade  

Cada paciente com PDI é uma única pessoa, com um self singular com uma dada 

identidade, que está fragmentado e dissociado em partes. Cada parte é experienciada como 

tendo uma identidade característica, como estando separada com uma relativa autonomia face 

às outras. São apenas todas essas partes do self, com as suas identidades parciais que, em 

conjunto, compõem o todo maior, a identidade global do self, a pessoa. É por isso que, 

utilizarei a designação "partes do self dissociadas" para me referir à sensação de 

multiplicidade interna experienciada na PDI, ao invés de outros termos referidos na literatura, 

tais como estados do self, personalidade, personalidade alterada, identidade alternada, parte 

da mente, parte dissociada da personalidade, entre outros (ver van der Hart & Dorahy, 2009).  

 

 4.4.1. Características das partes do self dissociadas entre si   

 As partes do self dissociadas são entidades intrapsíquicas organizadas em torno de 

uma dada sensação de self (e imagem corporal), repertório de afetos, comportamentos, 

sensações físicas, competências, conhecimentos e memórias predominantes, que processam e 

armazenam informação (ISSTD, 2005; Kluft, 1988b; Putnam, 1989; Shusta-Hochberg, 2004).  

Cada uma das partes tem geralmente um certo papel, função ou propósito (Bloch, 1991).  
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 De acordo com Kluft (2000), as partes dissociadas existem numa terceira realidade, 

um mundo interno que é visualizado, ouvido, sentido e experienciado como real. Vivem num 

tempo e espaço que não é, contudo, o presente real (Rothschild, 2009). Cada uma dessas tem 

uma "perspetiva na primeira pessoa", ou seja, o seu ponto de vista a respeito de quem é, como 

é o mundo e como se relaciona com o mundo (e.g. "Eu sou uma criança"). Tendem também a 

ter uma perspetiva relativamente às outras partes (habitualmente a de que essas não são self; 

e.g. "Eu não sou aquela criança fraca!") ou pessoas (e.g. "Eu tenho medo do homem"), a 

chamada "perspetiva na segunda pessoa" (Nijenhuis & van der Hart, 2011). 

 Van der Hart e colaboradores (2006) definem duas qualidades igualmente variáveis 

nas diferentes partes que se desenvolvem ao longo do tempo. Essas são a emancipação (i.e., 

grau de separação ou autonomia face a outra parte) e a elaboração (complexidade do 

repertório de ações, incluindo memórias, competências e sensação de self).  

Não obstante, as diferenças entre as partes vão além de diferentes papéis, experiências, 

emoções, memórias e crenças (ISSTD, 2011). Compreendem idades, géneros, raças, 

orientações sexuais, aparências, expressões faciais e movimentos típicos igualmente distintos. 

Diferenças na lateralidade, voz e padrão de discurso (Kluft, 1996), bem como na organização 

psicofisiológica são documentadas. Estudos de caso e estudos com pequenos grupos de 

pacientes com PDI e grupos de controlo que simulam partes do self dissociadas, encontraram 

uma maior variabilidade de diferenças psicofisiológicas em partes genuínas na PDI do que em 

partes do self simuladas. Essas diferenças incluem variáveis como: acuidade visual, alergias, 

frequência cardíaca, respostas galvânicas da pele, tensão muscular, função imunitária, padrões 

de eletroencefalografia e potenciais evocados, ativação cerebral e de circulação regional de 

sangue, entre outras (Loewenstein & Putnam, 2004; Putnam, 1984, 1991b; Reinders et al., 

2006; Sar et al., 2001; Vermetten et al., 2006).   

 Ainda assim, note-se que, todas as partes dissociadas do self são partes reais da mesma 

pessoa, ao invés de pessoas separadas (McWilliams, 2011; Putnam,1997; Ross, 1997a,b). É 

também nesse sentido que a investigação experimental recente se posiciona, ao demonstrar 

haver transferência de informação entre partes dissociadas (ver revisão Dorathy & Huntjens, 

2007), até mesmo ao nível da memória autobiográfica, apesar do relato subjetivo de amnésia 

por parte do paciente (Huntjens, Verschuere, & McNally, 2012). 

 

 4.4.2. Diferentes Tipos de Partes do Self Dissociadas entre Si 

 Na literatura, tem sido descritos diferentes tipos de partes dissociadas (e.g., Howell, 

2011; Kluft, 1996; Putnam, 1989; Ross, 1997b; van der Hart et al., 2006). Essas incluem a 
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parte "hospedeira" (aquela que está no controlo executivo do corpo a maior parte do tempo, a 

mais frequentemente visível e identificada pelo paciente em terapia), como também partes 

crianças, protetoras, ajudantes internas do self ou managers, persecutórias/abusadoras, 

promíscuas ou sedutoras, do sexo oposto, suicidas, com talentos e competências especiais, 

entre outras.  

 A parte hospedeira está ausente quando ocorre ou há ameaça de abuso, dando lugar a 

uma das outras partes que ocupam o corpo e experienciam o terror do trauma, podendo por 

isso, desenvolver amnésia do evento traumático (Shusta-Hochberg, 2004). Todavia, quer a 

parte hospedeira quer cada uma das outras partes pode conhecer todas, algumas ou nenhuma 

das partes (McWilliams, 2011). Ou ainda, negar a existência de outras partes apesar de as 

conhecerem, ou desconhecer realmente a existência de outras partes (ISSTD, 2011).  

 A parte dissociada que está no controlo do corpo e do comportamento da pessoa e/ou 

influencia maioritariamente a sua experiência, fala normalmente na primeira pessoa. Por sua 

vez, a mudança entre as partes dissociadas que assumem o controlo do corpo ("swicth") pode 

ocorrer em resposta a alterações no estado emocional ou exigências ambientais (ISSTD, 

2011), sendo uma estratégia para impedir o acesso a informação indesejável (Elzinga, Phaf, 

Ardon, & Van Dyck, 2003). van der Hart e colaboradores (2006) sugerem que a pessoa pode 

experienciar dois tipos processos: (a) dissociação sequencial ("swicth") – uma parte 

dissociada é ativada e é seguida por outra (diferentes partes experienciam sequencialmente 

diferentes aspetos do trauma) e (b) dissociação paralela (copresença) – duas ou mais partes 

são simultaneamente ativadas (experienciando diferentes aspetos do mesmo evento 

traumático). 

 

 4.4.3. Estrutura do Sistema de Partes do Self Dissociadas entre Si 

 Ainda que existam registos de casos de PDI com dezenas de partes dissociadas, o mais 

frequente são três e a média é entre oito a dez (Kluft, 1991; Putnam, Guroff, Silberman, 

Barban, & Post, 1986;  Ross, Norton, & Wozney, 1989). Essas tendem a aparecer por volta 

dos 4 ou 8 anos (Putnam, 1995) ou o mais tardar, aos 12 anos (Maldonaldo et al., 1998). 

 Diversos autores (e.g., Putnam, et al., 1986; Ross et al., 1989) identificaram que a 

estrutura do sistema de partes dissociadas na PDI envolve, habitualmente, a presença de três 

tipos de partes: criança, persecutória e protetora. As partes crianças contêm habitualmente a 

maioria das memórias traumáticas, correspondendo cada um dessas a um tipo particular de 

relação com o abusador (Howell, 2011). Podem ter diferentes idades consoante o momento do 

trauma e/ou ser diferentes consoante cada episódio ou variedade de abuso (Mollon, 1996). Há, 
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no entanto, que considerar que o paciente é adulto, e essas partes não são crianças reais 

(Shusta-Hochberg, 2004), ainda que, por vezes, possam ser experienciadas literalmente como 

crianças que, idealizam o perpetrador, apenas querem brincar, ou então, estão muito 

assustadas (van der Hart et al., 2006). Por sua vez, as partes persecutórias são habitualmente 

descritas como beligerantes, agressivas e abusivas (Goodman & Peters, 1995). Fundamentam-

se na introjecção do abusador, uma vez que são apresentadas com sendo os perpetuadores 

envolvidos nas acções traumáticas originais, sendo frequentemente responsáveis por 

comportamentos auto - destrutivos (Howell, 2011; van der Hart et al., 2006). Por fim, as 

partes protectoras ora são as "lutadoras" com a explícita função de protegerem o próprio 

paciente sobrevivente da ameaça externa e interna, ora são as cuidadoras, ajudadoras e 

apoiantes envolvidas na regulação do sistema de partes, atentas às necessidades internas e 

externas umas das outras e do própria paciente (van der Hart et al., 2006).  

 É consensual que, múltiplos traumas, múltiplos perpetuadores, o investimento na 

natureza e atributos das partes, elevados níveis de criatividade, inteligência e fantasia 

conduzem ao desenvolvimento de sistemas de partes do self dissociadas cada vez mais 

elaborados (ISSTD, 2011). Enfatiza-se que, o sistema de partes é tanto mais complexo, 

numeroso e estruturado por níveis, quanto mais severo e crónico for o abuso. De tal forma 

que, as partes desenvolvem um conjunto de relações, alianças e discórdias entre si, como se 

de uma família ou sociedade interna se tratasse (Kluft, 1991, 1998). O sistema das partes do 

self dissociadas é assim entendido como um conjunto de estados de interacção e/ou conflito 

organizados e subjetivamente "lógicos" (ISSTD, 2011). 

 

4.5. Trabalho Clínico com a Pessoa com Perturbação Dissociativa de Identidade  

A dissociação, ilustrada no seu expoente na PDI, implica uma sensação acrescida de 

desconexão do próprio face ao self, aos outros e ao mundo, pelo que é a experiência 

reparadora subjacente à psicoterapia que permite a reconexão. Essa ocorre através da (a) 

promoção de uma maior ligação ao self; (b) desenvolvimento de relações interpessoais mais 

íntimas; e (c) a construção de uma capacidade mais adaptativa de interacção no mundo 

(Hirakata, 2009). Acresce-se ainda, a interrupção nas dimensões de espaço e tempo que 

caracteriza igualmente o estado dissociado ou a perturbação psicológica por ele caracterizada 

(Rothschild, 2009).  

Não obstante, é precisamente no contexto de uma relação interpessoal segura ao longo 

do processo psicoterapêutico, que se torna possível a reexperiência e comunicação entre 

estados traumáticos. É através dessa que é facilitada a integração bilateral de informação em 
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hemisférios cerebrais anteriormente dissociados, ao ser permitida a integração do aqui-e-agora 

com a consciência do passado-presente-futuro, o que por sua vez, resulta na reconstrução de 

uma narrativa autobiográfica progressivamente mais coerente (Siegel, 2003), dada a 

oportunidade de simbolização por palavras a experiência traumática não processada. 

 

4.5.1. A Ênfase na Integração entre Partes do Self Dissociadas como Resultado Final, 

como Processo e/ou como Mecanismo de Mudança?  

 A maioria, senão todos os autores, advogam que o foco central na intervenção 

psicoterapêutica na PDI é a promoção de um funcionamento integrado ou coordenado entre 

as partes do self dissociadas (e.g. ISSTD, 2011), não a unificação num todo indiferenciado 

(Rorhschild, 2009), de modo a permitir um funcionamento vocacional, interpessoal, 

intrapsíquico e emocional óptimo. Paralelamente, é enfatizado que a integração não marca o 

final do processo terapêutico (Kluft, 1997, Ross, 1997b) ou é circunscrita a um resultado 

último. Ao invés disso, o termo “integração” é entendido como um processo amplo de 

trabalho em todas as formas de processos mentais dissociados ao longo da intervenção 

psicoterapêutica. Compreende quer o que acontece antes de qualquer redução em número ou 

diversidade de partes dissociadas, persiste na fusão –  quando as partes dissociadas são 

experienciadas como unidas -, e após a fusão final – quando a sensação de self como tendo 

várias partes separadas dá lugar a uma sensação de self unificado ao longo do tempo e 

contextos –, no sentido de integrar formas dissociadas residuais (ISSTD, 2005, 2011; Kluft, 

1993). Ambas as designações - fusão e fusão final - são preferencialmente acopladas no termo 

unificação, uma vez que os autores utilizam os termos enunciados, nem sempre respeitando as 

diferenciações de processos envolvidos em cada um desses (ISSTD, 2011). 

 É também neste sentido que se posiciona o interessante contributo de Greaves (1989), 

que postula que a integração corresponde a um processo integrativo que começa 

precocemente na terapia (i.e., a partir do momento que as partes dissociadas interagem com o 

terapeuta como sendo um objecto externo), e consiste em numerosos marcadores ou eventos 

precursores, cumulativos em efeito, que informam sobre o progresso do paciente em direcção 

à utópica integração final. Esta perspectiva guiará a minha concepção de integração na PDI. 

 Afinal, apesar da fusão final de todas as partes dissociadas ser concebida como o 

resultado mais estável e desejável a alcançar (Kluft, 1993), não é exequível para um número 

considerável de pacientes. Alguns pacientes adquirem algumas fusões, mas não se tornam 

completamente unificados (Brand et al., 2012c). Tal poderá ser devido a factores tais como: 

diagnósticos e intervenções desadequadas que amplificam a cronicidade da perturbação 
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(Brand et al., 2012c), stress crónico e situacional, evitamento de memórias traumáticas, falta 

de recursos financeiros para terapia intensiva, comorbilidade, e idade avançada (ISSTD, 

2011). Ou ainda devido a partes dissociadas que estão muito investidas no seu mundo 

dissociativo e, por isso, têm uma limitada disponibilidade face a uma maior consciência 

(Kluft, 1994) ou então que, identificam-se fortemente com a sua existência como 

sobreviventes incapazes do trauma (Brand et al., 2012c). Dessa forma, a resolução – um 

funcionamento suficientemente coordenado entre partes dissociadas não fundidas (Kluft & 

Loeweinstein, 2007) - emerge como o resultado mais realista a longo prazo (ISSTD, 2011).  

De certo modo, podemos olhar para a integração como o mecanismo de mudança por 

excelência na PDI composto por um conjunto de processos de mudança (ou marcadores) que 

vão conduzir à redução dos sintomas dissociativos, e/ou como o resultado último (o objetivo) 

a alcançar na intervenção, envolvendo um conjunto de marcadores que indiciam processos e 

mecanismos de mudança essenciais para o alcançar. Esta diferenciação é ambígua na 

literatura, sendo que quaisquer um dos termos são utilizados para se referir à integração.  

Diria assim que, o que parece ser relativamente claro é a compreensão de que a 

mudança na PDI ocorre através de algum tipo de integração, fusão ou movimento em direção 

a um self unificado (Kluft, 1986). Nessa trajetória, parece coexistir uma redução, em alguma 

medida, das barreiras mnésicas entre partes dissociadas, que se tornam agora mais integradas 

na pessoa, juntamente com as memórias, emoções e habilidades anteriormente isoladas e 

inacessíveis (McWilliams, 2011). 

 

 4.5.2. Possíveis Marcadores, Processos e/ou Mecanismos de Integração? 

Procurar sistematizar os processos e mecanismos de mudança na PDI sob a forma de 

um conjunto de marcadores no paciente que sinalizam o processo de integração entre partes 

dissociadas, poderá constituir uma ferramenta particularmente válida para o treino, prática e 

investigação clínica. Permitirá a ambos os protagonistas do espaço terapêutico uma maior 

sensibilidade face aos eventos significativos em terapia, fomentando por um lado, uma 

capacidade acrescida de compreensão, aceitação e responsividade acerca do "onde" e "como" 

está o paciente e, por outro, um meio para avaliar o progresso e o próprio processo 

terapêutico. Finalmente, confio que se refletirá em maior eficácia terapêutica. 

Kluft (1984), com base em informação recolhida ao longo de 10 anos em 171 casos de 

PDI, apresenta uma definição operacional de integração caracterizada por: (1) continuidade da 

memória contemporânea; (2) ausência de sinais comportamentais de multiplicidade; (3) 

sensação subjetiva de unidade; (4) ausência de partes distintas na reexploração hipnótica; e (5) 
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evidência clínica de que a autorrepresentação unificada do paciente inclui o reconhecimento 

de atitudes e uma consciência anteriormente fragmentada.  

 Também Greaves (1989), alicerçado na sua experiência clínica, define um conjunto de 

doze acontecimentos marcadores do processo de integração: (1) Fenómeno de convergência 

(comportamentos que exigem uma atenção focada dependente da co-cooperação das partes); 

(2) Aparecimento espontâneo de partes dissociadas; (3) Aparecimento de uma ampla 

variedade de patologias físicas de origem médica indefinida (e.g. dores de cabeça, pesadelos, 

dor genitais resultantes de "memórias corporais"); (4) Aparecimento espontâneo de uma parte 

dissociada hostil (caracterizado por projeção transferencial de material traumático no 

terapeuta); (5) Cooperação da parte hostil; (6) Parte hospedeira que ouve vozes internas pela 

primeira vez (as partes começam a interagir com o terapeuta); (6) Aumento de comunicação 

interna (maior conhecimento da paciente acerca do que se passa internamente); (7) Aumento 

da co-consciência entre partes dissociadas (sensação de imediaticidade e presença, de saber e 

ver o que se está a passar com a outra parte, quer sejam experiências passadas ou presentes); 

(8) Copresença (referência ao "nós" - está presente mais do que uma parte); (9) As principais 

partes dissociadas não são diferenciadas pelo terapeuta; (10) As partes dissociadas não se 

conseguem distinguir umas das outras (experienciam uma difusão de identidade); (11) O 

paciente pede a integração de 2 ou mais partes dissociadas; e (12) Integração espontânea.  

 Enuncia ainda três marcadores ambíguos: (1) "Inundação" de memórias (o paciente é 

sobrecarregado com muitas novas memórias que não é capaz de processar); (2) Re-

dissociação (dissociação repetida e irreparável numa dada situação) e; (3) Relatos de partes 

dissociadas anteriormente desconhecidas (e.g. criação de novas partes). Descreve por fim 

cinco marcadores negativos de integração: (1) O paciente deixa de produzir material que pode 

ser analisado; (2) O paciente torna-se psicótico após as sessões; (3) O foco do paciente é 

consistentemente externalizado; (4) O paciente age contra terapeuta e o processo terapêutico 

com comportamentos rebeldes (habitualmente por transferência); (5) O terapeuta sente-se 

muito irritado, adoptando uma atitude pouco "terapêutica" com o paciente (devido a 

contratransferências não resolvidas) (Greaves, 1989). 

 Mais recentemente, Lemke (2007) amplificou a definição de integração ao 

comtemplar a presença de quatro componentes sequenciais, os chamados 4C’s. Esses são a 

cooperação, a colaboração (utilização de recursos e forças internas das partes dissociadas para 

resolver problemas internos e externos), a co-consciência, e a coincidência (partes dissociadas 

são experienciadas como partes do self que ocupam o mesmo lugar no espaço e tempo).  
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 Finalmente, Nijenhuis e van der Hart (2011) salientam que a (re)integração plena da 

consciência e das partes dissociadas implica o rápido (re)aparecimento de uma perspetiva 

singular na primeira pessoa sobre o self, os outros e o mundo, o rápido desaparecimento de 

diferentes perspetivas na primeira pessoa face às partes dissociadas agora integradas, bem 

como a dissolução das perspetivas da segunda pessoa que essas partes tinham em relação às 

outras partes. As partes dissociadas começam a ser influenciadas por mais sistemas de ação e 

a ter à sua disposição tendências de ação, que anteriormente estavam apenas disponíveis a 

uma ou outra parte dissociada, ou ainda, a investir menos tempo e energia em ações fóbicas e 

recorrentes intrusões, tornando-se mais capazes de cumprir as exigências diárias de forma 

maioritariamente flexível, ao invés de estereotipada (van der Hart, Nijenhuis, & Solomon, 

2010). 

van der Hart e colaboradores (2006) e Steele (2009) acrescentam ainda que a 

integração da personalidade implica o envolvimento contínuo de dois níveis de ações mentais 

e comportamentais. Num nível mais básico, encontra-se a síntese – os vários elementos da 

experiência são ligados num todo e diferenciados em partes distintas e separadas. Baseado 

nesse, surge um nível mais elevado, a realização – a completa consciência de como é 

realidade da experiência, aceitando-a e adaptando-se reflexiva e criativamente à mesma, 

através da construção de uma ligação continua entre o mundo e o self. Essa implica a 

personificação – apropriação pessoal da experiência e ações; e a presentificação – o estar no 

presente consciente da sua experiência subjetiva, à luz de um passado e futuro nos quais a 

enquadra, um presente que é mais real do que o passado ou futuro (van der Hart, 2012). 

 

 4.5.3. Modelo Sequencial de Fases do Processo Terapêutico na PDI  

A intervenção psicoterapêutica na PDI deve ser uma abordagem focada no trauma, 

multimodal e organizada sequencialmente em 3 fases: (1) Estabelecimento da segurança, 

estabilização, e redução sintomática; (2) Confronto, trabalho e integração de memórias 

traumáticas; e (3) Integração da identidade e reabilitação (e.g., Chu, 2011; ISSTD, 2011; 

Kluft, 1993; Steele, van der Hart, & Nijenhuis, 2005; van der Hart et al., 2006). Segundo van 

der Hart (2012), o modelo toma a forma de uma espiral no sentido que há uma movimentação 

diferenciada entre as diferentes fases do processo terapêutico de acordo com as necessidades 

do paciente. 

Na primeira fase, a ênfase é colocada na construção da aliança terapêutica, 

psicoeducação acerca do diagnóstico e sintomas e explicação do processo de intervenção. Os 

principais objetivos são a manutenção da segurança pessoal (i.e. minimizar comportamentos 
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autodestrutivos e/ou que o tornam vulnerável à revitimização), regulação de sintomas pós-

traumáticos, promoção de competências relacionais, de regulação emocional e de impulsos, 

de tolerância ao distress, bem como o aumento do funcionamento básico de vida (Chu, 2011; 

ISSTD, 2011). É nesta fase que os pacientes começam a entender que os comportamentos de 

automutilação, tentativas de suicídio, consumo de substâncias, agressão face a outros e 

relações atuais abusivas são repetições do trauma e de relações de vinculação disfuncionais 

(Brand, 2001). 

Trabalho com as partes dissociadas. A intervenção bem-sucedida na PDI requer a 

interação e comunicação com as partes dissociadas, acedendo direta ou indiretamente às 

mesmas, à medida que essas vão surgindo, sendo que é contraterapêutico ignorá-las (ISSTD, 

2011; Kluft, 1999a,b). Kluft (1999a) realça que, a unificação entre partes dissociadas está 

presente em processos terapêuticos que trabalham com o sistema de partes dissociadas como 

um todo.  

 Desta forma, ajudar as diferentes partes a estarem conscientes da existência de outras 

partes (co-consciência), a aceitarem e reconheceram todas as outras como partes igualmente 

legítimas do self com uma função adaptativa, memórias e afetos (co-aceitação), a negociar e 

resolver os seus conflitos considerando os desejos e necessidades de cada uma, e a aumentar o 

grau de comunicação, cooperação e apoio interno entre as mesmas (ISSTD, 2011; Rothschild, 

2009; Watkins & Watkins, 1997), são processos centrais a promover face a uma maior 

integração. Espera-se, assim, que as fronteiras entre as várias partes sejam flexibilizadas, pelo 

que os sintomas de amnésia diminuem e uma sensação de unidade aumenta (Watkins & 

Watkins, 1997). 

 É neste âmbito que, uma forma extrema de negação das partes dissociadas, a chamada 

separação delirante, que tem subjacente a motivação para ocultar cognições, afetos, conflitos, 

e memórias dolorosas, constitui um enorme desafio à integração. Daí que, a realização de 

acordos internos entre as partes face a experiências traumáticas passadas e/ou afetos negados 

ou face à manutenção da segurança relativamente a comportamentos de automutilação e/ou 

suicidas são estratégias facilitadoras de ligação interna (ISSTD, 2011). Pode também ser útil 

criar um "mapa" ou "lista" do sistema de partes dissociadas, onde as partes dissociadas e as 

suas relações são clarificadas (Kluft, 1993a; Putnam, 1989).  

 Confiança e aliança terapêutica. Em resultado das experiências traumáticas relacionais 

passadas, os pacientes com PDI apresentam sérias dificuldades no estabelecimento e 

manutenção da aliança terapêutica e em confiar no terapeuta, o que é manifesto na relação 

terapêutica sob formas complexas de transferência (Brown, Scheflin, & Hammond, 1998; 
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Davies & Frawley, 1994; Kluft, 1994; Loewenstein, 1993), uma vez que esses pressupõem 

implicitamente que a terapia replica o ambiente traumático no qual o self se desenvolveu 

(Derrickson-Kossmann & Drinkard, 1997). Por outro lado, é precisamente a partir da relação 

terapêutica e aliança construída com o paciente como um todo e com cada uma das partes 

dissociadas, que é ampliada a consciência e conhecimento acerca do self e das partes, e 

tornada possível a ligação entre essas, mediante uma ligação partilhada com o terapeuta 

(Rothschild, 2009). O terapeuta é, deste modo, a “ponte relacional a partir da qual as 

diferentes partes do self aprendem acerca da existência, história e funções das outras” 

(Schwartz, 1994, p.199). É por isso, de extrema importância, a promoção de trabalho 

relacional focado na manutenção, monotorização e reparação da relação (Brand et al., 2012c), 

bem como a antecipação e discussão aberta de questões de transferência traumática (ISSTD, 

2011).  

 Alguns pacientes com PDI poderão permanecer na 1.ª fase de intervenção durante 

longos períodos de tempo por não estarem habilitados a uma exploração emocionalmente 

intensiva, extensa e detalhada da história do trauma (ISSTD, 2011). Alguns dos fatores 

preponderantes da manutenção nesta 1.ª fase são: problemas de vinculação severos, força do 

ego e capacidade de coping mínima, envolvimento contínuo com os perpetuadores, patologia 

de eixo II, problemas médicos significativos, idade, consumo de substâncias e outras adições 

(ver Boon, 1997; Kluft, 1997; Kluft & Loewenstein, 2007).  

 Na segunda fase, a intervenção centra-se na recordação, tolerância, processamento e 

integração dos eventos traumáticos, o que implica um trabalho direto com as partes 

dissociadas que experienciaram o trauma, e carregam as respectivas memórias traumáticas 

(ISSTD, 2011). Envolve a exploração dos significados e impacto das experiências 

traumáticas, a identificação e resolução de distorções cognitivas relacionadas, e o processo de 

ab-reação, isto é, a expressão de fortes emoções, anteriormente evitadas, associadas ao 

trauma (e.g. vergonha, terror e raiva) (Brand & Loewenstein, 2010; ISSTD, 2011;). Ou ainda, 

o reenquadramento de memórias traumáticas, a reestruturação de emoções não adaptativas 

(e.g. culpa e vergonha) e intervenções específicas no luto em resultado de uma consciência 

amplificada no paciente acerca das perdas causadas pelo passado traumático (ISSTD, 2011). 

Segundo van der Hart e Brown (1992), o principal mecanismo de mudança nesta etapa 

é, repetidamente, o reaceder, reexplorar e reassociar das memórias traumáticas, para, assim, 

integrar os elementos dissociados e fragmentados das memórias traumáticas numa narrativa 

autobiográfica. Integrar as memórias traumáticas refere-se, em parte, à síntese dos vários 

aspetos da experiência previamente dissociados: as memórias e a sequência dos eventos, os 
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afetos e as representações fisiológicas (ISSTD, 2011; van der Hart et al., 2006). Implica 

também a aquisição de uma compreensão e consciência cognitiva adulta do seu papel e o dos 

outros no trauma (Braun, 1988; Brown et al., 1998; Chu, 1998). 

Portanto, o trabalho clínico na 2.ª fase permite ao paciente, como um todo, 

desenvolver a completa consciência de que foi o próprio quem experienciou o trauma 

(personificação), mas que o trauma pertence, de facto, ao passado (presentificação), 

compreender o impacto das experiências traumáticas na sua vida (realização) e, assim, 

desenvolver uma história pessoal e sensação de self mais completa e coerente (ISSTD, 2011; 

van der Hart, Steele, & Nijenhuis, 2011). Os pacientes desenvolvem quer uma narrativa das 

experiências traumáticas quer das experiências não traumáticas, uma sensação mestria acerca 

das suas memórias e uma sensação de maior valia e empowerment do self (Courtois & Ford, 

2009). 

O contributo chave do trabalho clínico desta etapa (para a integração) deriva do facto 

de que, à medida que as experiências traumáticas são integradas, as partes dissociadas podem 

experienciar a si mesmas como menos separadas e distintas. O paciente torna-se capaz de 

recordar as experiências traumáticas através das partes dissociadas, especialmente aquelas 

para as quais estava anteriormente amnésico ou sem resposta emocional. Podem inclusive 

ocorrer fusões espontâneas e/ou facilitadas entre as partes dissociadas (ISSTD, 2011). Não 

obstante, todo esse processo de realização é muito temido pelos pacientes, o que resulta no 

evitamento da síntese de memórias traumáticas a todo o custo (ISSTD, 2011; van der Hart et 

al., 2006).  

 Finalmente na 3.ª fase, os pacientes revelam ganhos adicionais em termos da 

cooperação interna, funcionamento coordenado e integração. Começam a alcançar uma 

sensação de self menos fragmentada, maior tranquilidade e resiliência, a par com uma 

sensação mais sólida e estável de estar em relação com os outros e com o mundo. Podem 

continuar a ocorrer processos de fusão de partes e a revisitar a história traumática. No entanto, 

o foco agora está no presente e no desenvolvimento de uma nova perspetiva acerca do futuro, 

aliada a uma sensação de maior coerência concernente à história passada (ISSTD, 2011; 

Brand & Loewenstein, 2010). 

 Paralelamente, coexiste uma maior eficiência ao lidar com os problemas atuais, a 

ponto do paciente experienciar e tomar consciência do seu completo potencial em termos de 

funcionamento pessoal e interpessoal. É por isso que, os diversos processos a promover pelo 

terapeuta nesta última fase de intervenção, são semelhantes aos a promover em pacientes não 

traumatizados com problemas emocionais, sociais e vocacionais. A especificidade será, de 
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facto, em ajudar o paciente a lidar com os problemas de vida de forma não dissociativa 

(ISSTD, 2011). 

 

 4.5.4. Desafios na Intervenção Terapêutica com a Pessoa com Perturbação 

 Dissociativa da Identidade  

A dissociação tem sido identificada como uma barreira ao processo terapêutico por 

interferir com a capacidade do paciente em estar presente e integrar as experiências 

emocionais reparadoras que ocorrem no contexto da relação (Fosha, 2003; Putnam, 1997). 

Briere (2002) realçou que trabalhar com pacientes que experienciaram eventos traumáticos, 

tal como na PDI, acresce os desafios clínicos, no que diz respeito à regulação não só dos 

níveis de dissociação como também ao acesso espaçado do material traumático, evitando a 

retraumatização. Ainda Chu (2011) afirma que o desafio mais comum na intervenção 

terapêutica em pacientes com estas características relaciona-se com falhas na fase do processo 

terapêutico, na qual o paciente e terapeuta se encontram e no regular do andamento (pace) em 

terapia, o que pode resultar em tentativas prematuras de fusão. 

Além disso, o terapeuta, ao trabalhar com o sistema de partes do self dissociadas, 

talvez percecione que o mesmo é rígido e ambivalente em direcção a alguma forma de 

integração (mais ou menos completa) (Shusta - Hochlerg, 2004). É por isso que, diversos 

autores têm alertado que a utilização da palavra “integração” pode causar um caos no mundo 

interno dos pacientes com PDI, uma vez que para esses, a possibilidade de se tornarem num 

self unificado, implica igualmente que as suas múltiplas partes poderão morrer ou desaparecer 

(e.g. Greaves, 1989; Kluft, 1993; Lemke, 2007). No fundo, aquele que é o resultado último ou 

processo/mecanismo de mudança a alcançar com os pacientes com PDI - a integração -, 

constitui ao mesmo tempo, uma realidade particularmente assustadora para os próprios 

pacientes. 

 

5. Estado de Investigação na Perturbação Dissociativa de Identidade 

No domínio da investigação nas Perturbações Dissociativas, encontramo-nos no início 

da “segunda onda”. No início dos anos 80, a “primeira onda” consistiu na definição da 

dissociação e na construção de alicerces do conhecimentos acerca da avaliação e intervenção 

nas Perturbações Dissociativas. Atualmente, reclama-se a necessidade de investigação 

esclarecida na intervenção nas PD’s, a qual começou a ser atendida nos últimos 5 anos por 

estudos conduzidos, ao redor do mundo, por uma variedade de investigadores (Brand, 2012). 
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Neste sentido, apesar da investigação em psicoterapia na PDI remontar há mais de um 

século, no que ao rigor diz respeito, encontra-se na sua infância. Ainda que a investigação 

neste quadro psicopatológico tenha emergido a partir da utilização de amplas amostras ao 

invés de apenas estudos de caso único, tornando possível uma conjectura teórica mais precisa 

acerca da fenomenologia e caracterização da PDI (Dorahy, 2001), a literatura carece agora de 

evidências empíricas no respeitante à intervenção terapêutica (Brand et al., 2012c; ISSTD, 

2011). A falta de financiamento, a elevada complexidade clínica, bem como a longa duração 

da intervenção têm sido obstáculos apontados (Brand, 2012; Brand, Classen, McNary, & 

Zaveri, 2009a).  

 

5.1. Investigação em Psicoterapia na Perturbação Dissociativa de Identidade  

A investigação em psicoterapia na PDI envolve, essencialmente, ensaios clínicos não 

controlados ou randomizados que, tipicamente, utilizam uma unidade de pacientes internados, 

ou um único caso ou um conjunto de poucos casos de pacientes em ambulatório sobre os 

quais os terapeutas recolhem dados ao longo do tempo, ou investigação naturalista de 

resultado em pacientes seguidos por terapeutas da comunidade (Brand, 2012; ISSTD, 2011). 

Brand, Classen, McNary, e Zaveri (2009a), numa revisão da literatura sobre a 

intervenção em Perturbações Dissociativas (incluindo a PDI), analisaram 16 investigações de 

resultado em psicoterapia e 4 estudos de caso que usaram medidas estandardizadas. Estes 

estudos forneceram evidências preliminares de que a intervenção terapêutica está associada a 

melhorias nos sintomas de dissociação, depressão, mal-estar geral, ansiedade, e PTSD; e em 

alguns desses, a uma menor utilização de medicação e melhor funcionamento social e 

profissional. No entanto, críticas metodológicas (e.g., amostras pequenas) são apontadas. 

Particularmente num conjunto de casos de PDI (e.g., Coons & Bowman, 2001; Ellason 

& Ross, 2004), observou-se que aqueles que integraram as partes do self dissociadas 

apresentaram uma maior redução de sintomatologia, comparativamente com aqueles que não 

as integraram (ainda que tenham reduzido o número de partes dissociadas). Além disso, os 

sintomas de ideação suicida, ansiedade, depressão e desesperança parecem remir mais cedo 

que os sintomas dissociativos (Ellason & Ross, 1996, 1997, 2004).  

Não obstante, os dados empíricos de resultado em psicoterapia aliados a estudos de 

caso, sistematicamente recolhidos, indicam que cerca de 16,7% a 33% dos pacientes alcançam 

a completa integração (i.e., fusão final) (Coons & Bowman, 2001; Coons & Sterne, 1986; 

Ellason & Ross, 1997, 2004), embora as estimativas iniciais de aquisição de integração 

fossem mais elevadas (i.e., 50 % a 73%) (Brand, 2012). É contudo necessário pelo menos dois 
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anos de terapia (Brand et al., 2009a). 

Apesar dos numerosos estudos de caso de PDI publicados na literatura (ver revisão de 

Brand et al., 2009a), conclusões acerca da eficácia da psicoterapia em pacientes com PDI 

apenas podem ser retiradas com base num único estudo de caso controlado, alicerçado na 

Terapia Cognitiva Analítica de Kellett’s (2005). Em virtude do seu design experimental, que 

consistiu na aplicação de uma bateria de medidas do funcionamento psicológico geral, antes e 

após o início da intervenção de 24 sessões, torna-se plausível concluir que a redução nos 

sintomas de dissociação e depressão do paciente ocorreram após (e devido) às intervenções 

específicas inspiradas no modelo terapêutico enunciado. 

Mais recentemente, a primeira investigação prospectiva, naturalística e internacional 

com terapeutas da comunidade, com uma ampla amostra de 292 terapeutas e 280 pacientes 

com PDI ou PDSOP, corroborou os benefícios da psicoterapia na PDI numa escala transversal 

(Brand et al., 2009b) e longitudinal (Brand et al., 2012b). Os resultados indicaram que os 

pacientes em fases mais avançadas do processo terapêutico têm, ao longo de 30 meses, menos 

sintomas dissociativos, stress pós-traumático e mal-estar geral; menos comportamentos de 

automutilação e tentativas de suicídio; menos hospitalizações e níveis mais elevados de 

funcionamento adaptativo comparativamente com as fases iniciais do processo. Apesar dos 

pacientes progredirem de uma fase inicial para uma fase mais avançada, ao invés de 

regredirem, não sucede, ainda assim, um completo alívio sintomático, o que enfatiza a 

necessidade de acompanhamento psicoterapêutico ao longo de anos (Brand et al., 2012b). 

Outro estudo com 36 peritos na intervenção na PDI e PDSOP (Brand et al., 2012c) 

determinou quais as estratégias mais eficazes consistentemente recomendadas para cada uma 

das fases do processo terapêutico. Na primeira fase, enfatizaram o grounding, regulação 

emocional, controlo de impulsos, eficácia interpessoal, e contenção de material intrusivo. A 

terapia cognitiva para desafiar distorções cognitivas do trauma, a identificação e trabalho 

direto com as partes dissociadas bem como trabalho relacional são, igualmente, sugeridos. Na 

segunda fase, recomenda-se o processamento de memórias traumáticas utilizando a exposição 

e ab-reação modificadas e equilibradas com estratégias de regulação do processamento 

traumático e de ampliação da consciência de sensações corporais. A terceira fase do processo 

é menos claramente delineada e mais individualizada; e a unificação entre partes dissociadas 

parece acontecer apenas numa minoria de pacientes, mesmo em clínicos experientes.  

Por fim, um modelo de prognóstico para predizer os resultados da intervenção 

terapêutica na fase 1 para PTSD complexo e PDI foi desenvolvido (Baars et al., 2011). 

Terapeutas experientes em todo o mundo foram convidados a alistar e priorizar um conjunto 
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de fatores que predizem uma resposta negativa face à intervenção através da estimação do 

effect size de cada variável. Mediante análises estatísticas, foram consensualmente definidos 

51 fatores organizados em 8 categorias: falta de motivação, ausência de relações saudáveis, 

ausência de recursos internos e externos, grave comorbilidade de eixo I e II, fraca vinculação 

e autodestruição. Essas informações podem ser utilizadas para re(adequar) os objetivos 

específicos e expetativas face à intervenção, em virtude das fragilidades patentes em cada 

paciente. Este estudo é também de grande importância para o desenvolvimento de uma 

intervenção empiricamente apoiada para a PDI (Brand et al., 2012a). 

 

5.2. Investigação de Processo em Integração na Perturbação Dissociativa de Identidade 

  A literatura carece de investigação de processo na integração entre partes do self 

dissociadas (o como e porquê acontece), ainda que a haja alguma investigação de resultado 

(quantificando se há ou não integração, fusão ou unificação), o que de um ponto de vista 

clínico, é potencialmente pouco útil. Ilustro, ainda assim, alguns dos estudos que têm sido 

realizados neste âmbito. 

Brown (2006) apresenta um intensivo estudo de caso de uma paciente com PDI que 

sofreu de abuso ritualizado (e, por isso, desenvolveu dois sistemas separados de partes do self 

dissociadas; um relativo ao funcionamento diário e outro ao abuso ritualizado). O autor 

analisou as questões de validade do diagnóstico, o desenvolvimento das partes e o processo de 

intervenção terapêutica, e entre outras questões, procurou identificar indicadores para a 

existência de um processo de integração de identidade na paciente, ainda que a descrição por 

si feita, seja pouca clara, ou diria até, caótica.  

Nas suas palavras, descreve que o trabalho clínico promovido na paciente em estudo 

centrou-se inicialmente em aumentar a ligação entre os sistemas de partes. A compreensão e 

validação de cada parte dissociada e do papel particular de cada uma e do sistema de partes 

como um todo, a par com o processamento do trauma em cada uma dessas (que facilitou o 

emergir de novas memórias noutras partes) foram determinantes para o progresso da paciente 

ao longo do processo psicoterapêutico, o qual se revelou cíclico (i.e., as questões eram 

revisitadas várias vezes ao longo da terapia e por diferentes partes) (Brown, 2006). 

Por sua vez, o autor narra o processo de integração realçando os seguintes eventos. As 

barreiras entre as partes dissociadas vão, progressivamente, dissolvendo-se, pelo que uma 

certa animosidade entre essas surge, o que contribuí para o aumento da automutilação na 

paciente. O processo de fusão entre partes ocorre espontaneamente e é alicerçado na partilha 

de experiências emocionais e cognitivas entre essas (e no reconectar com o afeto 
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anteriormente dissociado – definido, por si, como um marcador de integração), as quais 

fundem com a parte dissociada central do seu subgrupo particular (parte essa que “criou” as 

outras partes, por ser incapaz de conter determinadas funções) e, então posteriormente, ocorre 

a fusão dos dois subgrupos de partes do self dissociadas. O processo de fusão conduz, 

inicialmente, a um aumento de tensão entre os subsistemas de partes (uma vez que há o desejo 

em reverter o processo), seguindo-se posteriormente um período de consolidação das 

mudanças cognitivas e emocionais nas partes agora fundidas. A integração entre as partes 

dissociadas defensivas implica a reexperiência dos eventos traumáticos, enquanto a das partes 

do funcionamento diário envolve uma mudança na perceção do abusador. Paralelamente, 

ocorre uma redução do número de partes dissociadas e da frequência do processo de switch, e 

aumenta a coesão interna e a presença da paciente durante as sessões de processamento do 

material traumático (Brown, 2006). 

Também Rothschild (2009) ilustrou, através da descrição de um caso clínico de PDI, 

como ocorre o processo de integração da identidade ao longo do processo terapêutico. 

Enquanto no início do processo a paciente se encontrava inconsciente acerca da sua estrutura 

dissociativa, da continuidade do tempo e do facto de existir num corpo num dado espaço e 

momento, à medida que a terapia prossegue, desenvolve uma consciência amplificada acerca 

do self, o conhecimento de quem é esse self e o reconhecimento de que existe como um self. 

Esses processos derivam de uma acrescida capacidade reflexiva acerca do self, o que significa 

que é capaz de recuar, observar e refletir acerca do próprio self, localizando-o num dado 

espaço e tempo. Desta forma, a familiaridade com as partes dissociadas aumenta (a 

consciência, conhecimento e comunicação interna entre essas) e desenvolve a compreensão da 

continuidade do tempo num passado, presente, e futuro (e.g., acede a memórias passadas mas 

permanece conscientemente presente concebendo um futuro). Emerge igualmente uma maior 

distonia face a incidentes de perdas temporais e o reconhecimento dos limites do seu corpo, 

desenvolvendo, por fim, uma sensação de self como uma entidade física, psicológica e 

espiritual relativamente contínua. 

Finalmente, um outro estudo de caso reúne evidências que vão no sentido dos estudos 

anteriores. Humphreys (2009) estudou os processos de mudança num caso de PDI, ao longo 

de 4 anos de psicoterapia, com recurso a material clínico diverso (e.g., notas da terapia, 

relatórios psicológicos, fitas áudio e em vídeo, sessões de terapia transcritas, e-mails), tendo 

como base o modelo de Assimilação de Experiências Problemáticas de Stiles (2002, cit. por 

Humphreys, 2009). A autora descreve que uma dramática fragmentação interna no início do 

processo terapêutico dá lugar a uma maior comunicação e negociação entre as partes 
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dissociadas. Essas traduzem-se igualmente na dissipação de barreiras mnésicas entre as partes 

e entre essas e a paciente, numa compreensão acrescida acerca dos papéis de cada uma das 

partes, no acesso da paciente às suas experiências e recursos anteriormente inacessíveis, numa 

consciência amplificada acerca dos processos de switch e, por fim, numa maior frequência do 

estado “presente” ao invés de dissociado face às adversidades diárias. 

 

6. O presente estudo 

O presente estudo pretende colmatar a carência relativa a estudos relevantes ao nível 

de análise do processo em psicoterapia em pacientes com Perturbação Dissociativa de 

Identidade, complementando e amplificando a literatura existente acerca do fenómeno, para 

além de identificar processos de mudança que possam ser mais diretamente reconhecidos e/ou 

promovidos em psicoterapia com pessoas com Perturbação Dissociativa de Identidade.   

A presente investigação assenta, por isso, numa análise qualitativa de um estudo de 

caso longitudinal, no sentido de investigar os processos e mecanismos de mudança numa 

paciente com Perturbação Dissociativa de Identidade. Deste modo, pretende-se ampliar a 

compreensão teórica e clínica sobre o processo de integração entre partes do self dissociadas, 

no que à trajetória de assimilação e promoção de mudança corresponde, fundamentando-se 

quer na voz da paciente como na voz do terapeuta.  

Deste modo, a questão de investigação central neste estudo é: “Que elementos 

significativos são relatados por paciente e terapeuta ao longo do processo terapêutico 

“centrado” na promoção de integração entre partes do self dissociadas?”. A partir dessa, 

derivam-se um conjunto de outras questões de investigação que se articulam entre si: 

- Quem é e como é a pessoa com partes do self dissociadas numa realidade em que, 

aparentemente, tudo parece carecer de alguma medida de significado?  

- Que vislumbres de transformação e/ou que tipo de mudanças ocorrem ou não ao 

longo do processo terapêutico em torno da promoção de integração de partes do self 

dissociadas? É possível identificar e definir processos e/ou mecanismos de mudança que 

indiciam a proximidade ou ocorrência de integração entre partes do self dissociadas? 

- E que processos e/ou mecanismos na paciente indiciam a ausência do processo de 

integração? Que avanços e recuos ocorrem neste contínuo, ora de aproximação à integração 

(afastamento da dissociação) ora de aproximação à dissociação (afastamento da integração)? 

Como a paciente percorre estes polos e se posiciona face a cada um? E que impacto comporta 

para a própria paciente, para a sua relação com as partes, e/ou para a relação entre partes? 
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- Que dificuldades, desafios ou obstáculos são encontrados nesta dança de 

aproximação versus afastamento à integração entre partes do self dissociadas? Que processos 

interruptivos? Como a paciente e terapeuta se posicionam face a esses? O que sentem e como 

vêem e como lidam com o que sentem? 

Na secção seguinte, prosseguir-se-á com uma descrição mais exaustiva do desenho de 

investigação elaborado no sentido de dar resposta aos objectivos e questões supracitados. 

 

III. METODOLOGIA 

A presente investigação assume uma postura exploratória, uma vez que ao articular a 

teoria com a prática psicológica, pretende a partir dos dados empíricos recolhidos, formular 

novo conhecimento teórico e clínico rigoroso e/ou aprimorar o já existente, de modo a 

possibilitar construções teóricas robustas, progressos na prática psicoterapêutica e a abertura 

de novas vertentes de investigação (Mahrer, 1992). Neste sentido, este estudo é estruturado 

metodologicamente de uma forma que se pretende inovadora face às investigações anteriores 

do fenómeno em estudo, os processos e mecanismos de mudança numa paciente com 

Perturbação Dissociativa de Identidade.  

Em primeiro lugar, o seu enquadramento adequa-se às características apropriadas à 

utilização de uma metodologia qualitativa. A investigação qualitativa em psicoterapia “é um 

método de análise das formas nas quais o mundo em terapia é construído. Ao fazê-lo, tem o 

potencial de facilitar a desconstrução e reconstrução crítica sobre como a terapia é e como 

funciona” (McLeod, 2001, p. 19). Emerge assim, como um dos veículos preferenciais para a 

identificação e descrição dos acontecimentos, episódios ou momentos de mudança (Elliot, 

1984; Rice & Greenberg, 1984; Fitzpatrick & Chamodraka, 2007), a partir dos quais é 

possível aceder a processos relevantes para a mudança em psicoterapia. Ao aprofundar o 

conhecimento acerca do “como” a psicoterapia promove a mudança e o “porquê” dessa ser 

eficaz (McLeod, 2001), a metodologia qualitativa amplia a compreensão da experiência 

humana e a exploração de significados, ao invés de simplesmente a prever ou confirmar. 

Fornece uma percepção mais holística das questões, variáveis em estudo e das suas relações 

(Stiles, 1993; Howitt & Carmer, 2011), nomeadamente em temáticas complexas que carecem 

de fundamento empírico (Howitt & Carmer, 2011), para além de facilitar a investigação em 

psicoterapia num contexto naturalístico, algo ainda pouco presente na investigação 

(Conceição, 2010) mas em crescente expansão. 

 Por sua vez, no âmbito da metodologia qualitativa, a escolha para este projecto de 
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investigação, consistiu num estudo de caso. Apesar de algum cepticismo inicial face aos 

estudos de caso, em virtude de limitações de generalização e de predição comparativamente 

com os métodos experimentais, observa-se actualmente um crescente reacender de interesse 

nesta metodologia no meio académico, à medida que é reconhecido o seu papel 

potencialmente útil na construção de teoria em psicoterapia (Iwakabe & Gazzola, 2009; 

McLeod & Elliott, 2011) e em ligar os investigadores aos clínicos e os segundos aos 

primeiros.  

Uma vez que o estudo de caso constitui uma investigação detalhada de um dado 

fenómeno no seu próprio contexto, especialmente quando as fronteiras entre o contexto e 

fenómeno não são claramente evidentes (Yin, 2003), tal como acontece em psicoterapia, este 

emerge como uma metodologia de excelência ao permitir uma análise aprofundada do 

processo psicoterapêutico, da interacção na díade, e das variações intra-individuais da 

mudança (Jones, 1993; Hilliard, 1993).  

Ao privilegiar o acesso às narrativas dos participantes acerca das suas experiências 

internas (McLeod, 2001), o fosso entre a prática clinica e a investigação é atenuado (Jones, 

1993). Por fim, Iwakabe e Gazzola (2009) acrescentam que o estudo de caso facilita o acesso 

a informação clinicamente significativa que não está disponível através de outros métodos, 

como a respeitante ao trabalho terapêutico integrativo em quadros psicopatológicos crónicos, 

cujo processo de intervenção é prolongado, tal como exemplificado no presente estudo.  

1. Participantes 

O presente estudo de caso contou com a participação de ambos os protagonistas de um 

processo terapêutico em curso, a paciente em estudo e o respectivo terapeuta, e uma 

investigadora principal.  

Paciente 

 Emília (pseudónimo) era uma estudante solteira de 25 anos quando iniciou o processo 

psicoterapêutico devido a questões relacionadas com auto-mutilação, após uma urgência 

hospitalar. No decorrer das sessões foram surgindo questões como ideação suicida, abuso de 

substâncias (álcool, auto-medicação) e comportamentos de risco, tendo sido imediatamente 

estipulada a prioridade da sua saída de casa, onde residia com os pais e os irmãos. O processo 

terapêutico foi decorrendo de forma intensa, marcado por rupturas, diferentes abordagens e 

frustrações várias devido ao facto do terapeuta estar a interagir e a trabalhar com a Emília sem 

saber que, na realidade, muitas das vezes estaria a fazê-lo com uma das partes. Para a Emília 
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não era surpreendente não se lembrar da maioria das sessões (ou da maior parte delas) mas 

não tinha conhecimento das partes e do papel tão marcado que estas desempenhavam no seu 

dia – a - dia. Desde o início, as partes Camila (alegre,  espontânea e muito sedutora, mas 

agressiva e violenta em situações percepcionadas como perigosas), Cassandra (sábia, segura, 

livre e misteriosa) e Cândida (sensível, delicada, cuidadora, artista) estiveram presentes nas 

sessões, como se da Emília se tratasse, e rapidamente a Pipa (inocente e brincalhona) sentiu 

segurança para fazer o mesmo, o que levantou questões muito difíceis para a Emília, que se 

sentia assim constantemente posta em causa, confusa, criticada e até rejeitada. Foram 

efectuadas também inúmeras tentativas de acompanhamento através de psicofármacos, o que 

se revelou “difícil” já que, além de questões unicamente relacionadas com dosagens e 

falhadas tentativas de diagnóstico, esse dificilmente era efectuado correctamente. A Emília, 

por exemplo, tomava a medicação tal como prescrito, a Pipa esquecia-se, a Camila usava-a 

com fins lúdicos e recreativos enquanto a Cândida utilizava-a como tentativa para matar o seu 

sofrimento. Quando, finalmente, foi identificada a multiplicidade da Emília, as suas partes 

foram gradualmente sentindo segurança para se apresentar e interagir de forma assumida (ao 

invés de se passarem pela Emília), seguidas de outras cinco – Anya, Graça, Vânia, Verónica e 

o Rapaz Selvagem.  

 

Terapeuta 

O terapeuta é o orientador da presente investigação e tem 36 anos relativamente à data 

do final da recolha dos dados. Dedica-se à prática clínica privada por excelência, que articula 

com a investigação no âmbito do processo em psicoterapia, tendo uma ampla experiência 

clínica e de investigação, que ultrapassa os 10 anos. Considera-se um terapeuta integrativo, 

com formação em várias abordagens psicoterapêuticas, integrando assim princípios e 

estratégias de abordagens experienciais e existenciais, motivacionais e relacionais, e 

cognitivo-comportamentais. O número de casos clínicos acompanhados por semana, num 

registo semanal de sessões de 1 hora, é de aproximadamente 15 (+/ - 5). 

 

Investigadores 

 A investigadora principal, autora do presente estudo, é aluna finalista do Mestrado 

Integrado em Psicologia Clínica, na vertente de Psicoterapia Cognitivo-Comportamental e 

Integrativa na Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa, com prática clínica em 

regime de estágio académico de aproximadamente 1 ano.  
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Entende-se igualmente quer a paciente quer o terapeuta como co-investigadores no 

presente estudo, uma vez que numa filosofia de trabalho colaborativo, estiveram presentes em 

todos os momentos da presente investigação, participando activamente na recolha, na análise 

ou na reflexão dos dados, cujos contributos e feedback foram, desde o início, uma condição 

necessária face a qualquer tomada de decisão no que à condução do projecto dizia respeito. 

Aliás, a paciente aceitou colaborar com os seus escritos na condição de o terapeuta também o 

fazer, dada a dificuldade da tarefa que apreciaria ver partilhada. 

 

2. Instrumentos 

O Diário da Terapia (Mackrill, 2011, tradução portuguesa e adaptação por Ferreira, A. & 

Conceição N., 2011) 

 No sentido de aceder aos elementos significativos relatados por paciente e terapeuta ao 

longo do processo psicoterapêutico, relativamente a como a mudança ocorre e o que contribui 

para a mudança ao serviço da integração entres partes do self dissociadas, a paciente foi 

convidada juntamente com o seu terapeuta a preencher um diário da terapia semanalmente, 

cujas perguntas foram inspiradas numa estrutura proposta por Mackrill (2011). Essa visa 

recolher informação acerca do que ocorre nas sessões, acerca da vida dos pacientes fora da 

sessão e relacionar o que ocorre na sessão com os outros contextos de vida dos pacientes. 

Dreier (2008) salienta que a pertinência da utilização de uma metodologia de diário deriva do 

facto da mesma possibilitar a compreensão dos processos e resultados em psicoterapia ao 

concebê-la como um fenómeno contínuo, complexo e transcontextual. 

A investigadora principal e respectivo orientador desenvolveram por isso uma 

tradução portuguesa e adaptação do guião do diário da terapia proposto por Mackrill (2011), 

para o terapeuta e para paciente, que se encontra em versão experimental e pode ser 

consultado em três formatos, consoante as necessidades dos participantes. O formato mais 

alongado referente quer ao guião do terapeuta quer da paciente, é constituído por um conjunto 

de informações sobre em que consiste a participação no projecto do diário da terapia, bem 

como as questões principais que guiam a escrita do diário, seguidas de exemplos e directrizes 

adicionais de incentivo ou reflexão à escrita (anexo I; anexo II). Um segundo formato, 

igualmente diferenciado para o paciente e terapeuta, é composto pelas questões principais, e 

respectivos exemplos e directrizes adicionais de incentivo ou reflexão à escrita (anexo III; 

anexo IV). Por fim, um último formato, correspondente a uma versão simplificada do 
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anterior, é constituído pelas questões principais, breves directrizes adicionais de incentivo ou 

reflexão à escrita, sem exemplos  (anexo V; anexo VI).  

Apesar de se manter a estrutura original proposta pelo autor, que consistia num 

conjunto de linhas orientadoras diferenciadas para a escrita do diário se respeitante à paciente, 

e a ser elaborado, num primeiro momento, 48 horas antes da sessão, e num segundo 

momento, 48 horas após sessão, ou se referente ao terapeuta nas 48 horas após a sessão, 

procurou-se rechear as orientações exemplo de cada questão principal com sub-questões de 

reflexão direccionadas para os objectivos do presente estudo.  

As orientações comtempladas no guião do diário para a paciente, nas 48 horas que 

antecedem a sessão, têm como objectivo não só aceder a processos de mudança da paciente 

bem como aos elementos que poderão ter contribuído para essas mudanças. São as seguintes: 

(a) Escreva um diário acerca do tempo que passou desde a última sessão focando-se nas 

coisas novas que tem feito na sua vida; coisas que tem feito de forma diferente; e coisas que 

tem experienciado de forma diferente, desde a última sessão; (b) Tente explicar o porquê de 

ter experienciado essas coisas diferentes ou novas; e (c) Qual o papel que acha que as sessões 

desempenharam nestas experiências novas ou diferentes? (anexo II, IV, VI). 

Por sua vez, o guião do diário para paciente a ser elaborado 48 horas após a sessão, 

pretende aceder ao que aconteceu de significativo em sessão e compreender o porquê desses 

eventos serem significativos no ponto de vista da paciente, pelo que são colocadas as 

seguintes questões: (a) O que foi, para si, significativo na sessão?; e b) Escreva os seus 

pensamentos sobre o porquê de esses aspectos terem sido significativos para si. Para além das 

sugestões de reflexão anexadas às questões enunciadas na versão original, acrescenta-se 

relativamente à primeira questão, um convite adicional para a paciente partilhar momento(s) 

significativos em sessão de mais ou menor ajuda, os momentos mais difíceis ou 

surpreendentes, bem como a experiência emocional, cognitiva e comportamental associada a 

todos esses (anexo II, IV, VI). 

Por fim, as linhas orientadoras para o diário do terapeuta visam aceder ao olhar do 

terapeuta face aos eventos significativos em sessão e à antecipação do papel desses na vida da 

sua paciente, tal como ilustrado nas seguintes questões: (a) O que foi, para si, significativo na 

sessão?; (b) Como acha que esses aspectos significativos enunciados desempenharão um 

papel na vida da paciente fora da terapia?. Também neste guião, houve necessidade de 

acrescentar outros tópicos de reflexão a serem incluídos na escrita pelo terapeuta. Entre esses, 

identificam-se o pedido para justificar o porquê dos elementos por si anotados terem sido tão 

significativos e a partilha da experiência pessoal relacionada com esses; momentos 
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desafiadores em sessão e o como lidou com esses; momentos surpreendentes e o que os 

fundamenta; as operações terapêuticas promovidas, associadas ou não aos momentos 

significativos; marcadores ou eventos que indiciam um processo de integração da identidade 

em curso e respectivas estratégias de intervenção ou outros factores que o possam legitimar; 

momentos sentidos ou não como potencialmente ajudadores, úteis ou produtivos para a 

própria paciente (anexo I, III, IV). 

3. Procedimento  

Recolha de dados  

O primeiro passo, consistiu em contactar a paciente em estudo, convidando-a a 

participar na presente investigação, o que foi realizado pelo seu terapeuta (e orientador da 

presente investigação). Neste momento, foram explicados à paciente quais os objectivos da 

investigação e em que consistia a sua participação. Essas informações, além de terem sido 

verbalmente fornecidas pelo seu terapeuta, foram igualmente disponibilizadas num 

documento em formato papel, elaborado pela investigadora principal, onde constavam as 

orientações referentes à elaboração dos diários da terapia, nomeadamente o tipo de perguntas 

propostas e a existência de dois momentos temporais de recolha dos dados (anexo II). Tendo 

sido obtido o consentimento da paciente em colaborar voluntariamente na presente 

investigação, esse foi concretizado formalmente num documento para esse efeito, onde foram, 

entre outros aspectos, alistados os potenciais riscos envolvidos na sua participação bem como 

dada a garantia de que quaisquer dados identificativos seriam substituídos por pseudónimos, 

garantindo assim a confidencialidade da informação partilhada (anexo VII).  

Apesar do consentimento do terapeuta face à participação na investigação ter sido 

garantido de antemão via verbal, foram-lhe igualmente fornecidos os documentos com as 

instruções e linhas orientadoras para a escrita dos diários (anexo I), bem como obtido o seu 

consentimento informado por escrito (anexo VIII). 

Posto isto, iniciou-se a recolha semanal dos Diários da Terapia (Mackrill, 2011, 

tradução portuguesa e adaptação por Ferreira, A. & Conceição N., 2011) em Outubro de 

2011, o que se prolongou até final de Agosto de 2012. Os dados, no caso da paciente, foram 

recolhidos em dois momentos temporais. Num primeiro momento, no máximo 48 horas antes 

da sessão seguinte, e num segundo momento, no máximo 48 horas depois da sessão. No caso 

do terapeuta, essa informação foi recolhida no máximo dentro de 48 horas após a sessão. 

Posteriormente, os relatos descritos por cada um dos elementos foram trocados todas as 



 

     
 

42 

semanas entre esses, dando-se espaço para possíveis clarificações e esclarecimentos, e 

partilhados igualmente, em tempo real, com a investigadora via e-mail. 

 Este foi um aspecto potencialmente rico no decurso da investigação. Uma vez que o 

guião de diário fornecido a cada um dos participantes visava apenas ser um “ponto de partida” 

para a reflexão acerca da sua experiência, cada um desses foi adicionalmente encorajado e 

estimulado pelas questões que sistematicamente eram colocadas pela investigadora e/ou pelos 

outros investigadores entre si, o que permitia aumentar a compreensão dos dados ou ainda, 

incitar curiosidades potencialmente úteis e direccionadas às questões de investigação em 

estudo. A título de exemplo, eis algumas das questões colocadas diversas vezes à paciente, no 

sentido de capturar elementos em torno do processo de integração entre partes: “Como têm 

sido as vivências das partes nestes últimos dias no quotidiano? Como elas estão umas com as 

outras? Como tem sido a relação entre elas? De ajuda, ligação, partilha, espaço ou o inverso? 

Como tem vivido e estado com elas? O que tem sido mais agradável, surpreendente e/ou 

doloroso?” 

De certo modo, a estrutura inicialmente proposta foi-se flexibilizando, pelo que 

diversas vezes, quer o terapeuta quer a paciente, forneciam partilhas via e-mail fora do 

contexto dos diários, mas igualmente pertinentes para a compreensão dos fenómenos em 

estudo. Os próprios prazos temporais, no que ao envio dos diários dizia respeito (tal como 

inicialmente planeado), nem sempre foram seguidos à risca, em virtude dos constrangimentos 

de disponibilidade por parte dos próprios participantes. 

Assim, a escrita de diários da terapia do terapeuta e da paciente decorreu ao longo de 

34 sessões, perfazendo um total de 63 partilhas (ver tabela 1). A informação partilhada com a 

investigadora mediante os registos de diários pretendeu-se ser desprovida de dados 

biográficos ou pessoais. Porém, isso dependeu do que o paciente e terapeuta livremente 

quiseram partilhar, apesar de que qualquer dado que os identificasse ter sido alterado ou 

retirado para proteger o seu anonimato. O resultado dessa protecção foi partilhado com os 

participantes no sentido de obter as suas aprovações em como se sentiam protegidos e quando 

necessário, alterações adicionais foram feitas. Foi também utilizada uma anotação que evitava 

a identificação da paciente e terapeuta, através de um código identificativo relativo às datas de 

registo do diário e ao momento temporal de recolha desse ser antes ou depois da sessão 

(Paciente: IDIDTDataAntes/Depois; Terapeuta: UDIDTDataDepois).  Por sua vez, uma 

codificação adicional no decurso da análise foi realizada. 
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Tabela 1: As partilhas de diário e outras por data de sessão e codificação 

   

Nº 

sessão 

Diários da 

Terapia 

Nº 

Código 

Outros Nº 

Código 

Nº 

sessão 

Diários da 

Terapia 

Nº 

Código 

Outros Nº 

Código 

    

 
Carta #63 

 

 

18 

 

 
IDIDIT120222A 

 

 
#32 

 

DIÁLOGO 

ESPONTÂNEO 1 – 

APRESENTAÇÃO 

DAS PARTES 

 

 
#33 

1 IDIDIT110928D #2   19 UDIDIT120229 #34   

 

2 
 
IDIDIT110931A 

 

#3 

       

 

IDIDIT110931D 

 

#4 

  20 UDIDIT120307 #35 VIVÊNCIA NO 

TRIBUNAL 1 

#37 

     21 IDIDIT120307D #36   

3 IDIDIT111012A #5   IDIDIT120314A #38   

  

IDIDIT111012D 

 

#6 

 

 

     

4  

IDIDIT111019A 

 

#7 

   

22 

 

IDIDIT120321D 

 

#39 

  

  

IDIDIT111019D 

 

#8 

 

      

5  

IDIDIT111026A 

 

#9 

   

23 

 

IDIDIT120404D 

 

#40 

  

  
IDIDIT111026D 

 

 
#10 

   
UDIDIT120404 

 
#40 

  

6 IDIDIT111102D #11   24 UDIDIT120411 #42   

7  

IDIDIT111109A 

#12 

   

25 

 

IDIDIT120418A 

 

#43 

 

VIVÊNCIA NO 

TRIBUNAL 2 

 

#46 

  

UDIDIT111109 

 

#13 

   

UDIDIT120418 

 

#44 

  

     

IDIDIT120418D 

 

#45 

 

VIVÊNCIA NO 

TRIBUNAL 3 

 

#47 

8 UDIDIT111109 #14   26 UDIDIT120502 #48   

     IDIDIT120502D #49   

9  

 

IDIDIT111130D 
 

#15 

MEU TPC 

INCOMPLETO - 

PEQUENA 

CLARIFICAÇÃO 

 

 

#16 

 

 

 

27 

 

 

 

UDIDIT120523 

 

 

 

#50 

  

    IDIDIT120523D #51   

10  

IDIDIT111207A 

 

#17 

 

BLOQUEIO 

 

#19 
 

28 

 

UDIDIT120530 

 

#52 

  

  

IDIDIT111207D 

 

#18 

   

IDIDIT120530D 

 

#53 

 

  

11 

IDIDIT111214A #20 

   

29 

 
UDIDIT120606 

 
#54 

DIFICULDADES E 

AJUDAS NA 

ACEITAÇÃO 

PARTES 

 
#55 

12  
 

UDIDIT111228 

 
 

#21 

RUPTURA NA 

RELAÇÃO 

TERAPÊUTICA 

  

30 

 
IDIDIT120620D 

 
#56 

  

  
IDIDIT111228D 

 
#22 

       

13 IDIDIT120111D #25 O LIVRO PDI #24 31 IDIDIT120711D #57   

 
 

   UDIDIT120711 #58 

 

  

14 IDIDIT120118A #26   32 IDIDIT120718D #59   

 IDIDIT120118D #27   UDIDIT120718 #60  
 

 

16 IDIDIT120208A #29   34 UDIDIT120809 #62 PEDIDO DE AJUDA 

NA 

TERMINOLOGIA 

#63 

17 IDIDIT120208D #30    

 IDIDIT120215D #31   



 

     
 

44 

Análise qualitativa 

Os dados foram objecto de uma adaptação do método da Grounded Theory (Glaser & 

Strauss, 1967) por Rennie (2006; Rennie, Phillips, & Quartaro 1988). A abordagem da 

Grounded Theory é um processo indutivo e interpretativo utilizado para explorar as 

experiências subjectivas com o propósito de gerar teoria sobre padrões de acção e de 

interacção entre diferentes processos relacionados com o fenómeno em estudo, envolvendo 

por isso a exploração e compreensão do significado dos dados empíricos, e o reconhecimento 

de que o modelo resultante é condicionado pelas percepções idiossincráticas da pessoa que o 

produziu (Glaser & Strauss, 1967; Rennie, 2006). 

A investigadora principal foi o elemento responsável pela análise dos dados. De 

acordo com Rennie (2006), é desejável que a pessoa que conduz a análise da Grounded 

Theory esteja familiarizada com as referências subjectivas de conteúdo e significado no relato 

dos participantes, o que foi respeitado uma vez que, graças à familiaridade adquirida em 

tempo real na troca dos diários com a paciente e o terapeuta, esses foram sistematicamente 

lidos, e, temáticas ou expressões pouco claras, imediatamente clarificadas. Observe-se ainda 

que, essa recolha compreendeu um período próximo de um ano, cujo contacto semanal via e-

mail no caso da paciente, mas até pessoalmente no caso do terapeuta, acresceu a proximidade 

face aos dados e aos participantes em questão. 

 Uma vez que a estratégia de investigação qualitativa referida baseia-se numa análise 

detalhada e flexível das narrativas dos participantes, apresento de seguida os passos 

envolvidos. (1) As diversas partilhas na forma de diário foram divididas em unidades de 

significado (i.e., fragmentos ou citações menores de significado; segmentos dos dados que 

representam uma ideia, pensamento, tema, questão, observação ou processo separado). (2) 

Essas unidades de significado foram constantemente comparadas com outras unidades de 

significado, e unidades com um significado e conteúdo aparentemente idêntico agrupadas 

num dado tema ou categoria comum. (3) Designações descritivas para essas categorias foram 

por tentativa formuladas, as quais visavam refletir de forma próxima a linguagem dos 

participantes, cujas experiências estavam representadas num dado conjunto de unidades de 

significado. (4) Uma vez que no início as categorias eram muito numerosas e descritivas, a 

investigadora continuou a tentar identificar pontos de divergência e contacto entre essas, pelo 

que temas de ordem mais elevada foram desenvolvidos a partir dessas, os quais permitiram 

uma compreensão acrescida das categorias iniciais e das suas relações. (5) Este processo de 

síntese bottom-up foi documentado através da utilização de memos, que são notas da 
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investigadora sobre as relações emergentes entre as categorias, novas reflexões teóricas ou 

ligações à teoria. (6) O processo enunciado subsequentemente moveu-se de categorias 

temáticas de níveis mais baixos de abstracção para níveis mais elevados, revelando ligações 

de ordem superior nas categorias. Ao mesmo tempo, tendo como base a parcimónia, 

categorias com menos ligações ou baseadas em unidades de significado isoladas foram 

excluídas ou enquadradas noutras categorias. (7) Por vezes, as unidades de significado foram 

reatribuídas e as ligações entre as categorias foram (re)conceptualizadas com base em 

agrupamentos de unidades de significado adicionais durante a análise. O resultado final foi 

uma hierarquia de temas que pode ser usada para gerar uma teoria descritiva do fenómeno. (8) 

Este processo analítico moroso, apenas cessou quando categorias e temas adicionais não 

foram mais encontrados nos dados, a conhecida saturação teórica. 

Por último (9), foram adoptadas três estratégias de validação da análise preconizada, 

no sentido de amplificar o reconhecimento do seu potencial científico, tal como é aconselhado 

por diferentes investigadores e metodólogos no domínio da investigação qualitativa (Elliot, 

Fischer & Rennie, 1999; Williams & Morrow, 2009). A primeira estratégia de credibilização 

conduzida consistiu na realização de duas auditorias à análise inicialmente efectuada pela 

investigadora principal. Essas foram realizadas de uma forma independente pela paciente em 

estudo e pelo respectivo terapeuta, que sugeriram correcções e elaborações face à análise 

original. Não obstante, mais uma vez, imperou um trabalho colaborativo de partilha e 

discussão, pelo que possíveis modificações ou acrescentos adicionais à estrutura inicialmente 

delineada pela investigadora principal, foram cuidadosamente definidos em consenso por 

todos os participantes. Esta emerge como uma potencialidade acrescida, uma vez que como 

Stiles (2007) enfatiza, ter mais do que uma pessoa a considerar os dados empíricos recolhidos, 

permite introduzir novas ideias na compreensão do caso e facilitar interpretações mais 

fidedignas, tornando os resultados alcançados mais convincentes. 

A segunda estratégia prendeu-se com uma procura activa em manter uma proximidade 

aos dados, quer através do in vivo coding quer ainda através do recurso às narrativas do 

terapeuta e paciente na apresentação dos resultados. A terceira estratégia passou pela reflexão 

constante e dialética da análise, ou seja, com o uso da técnica de parentesear, reconhecido no 

âmbito da investigação qualitativa enquanto processo de credibilização dos resultados 

(Fischer, 2009).  

De seguida, serão apresentados os resultados alcançados na presente investigação. 
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IV. RESULTADOS 

As partilhas escritas na forma de diários da terapia pela paciente e terapeuta, ao longo 

de 34 sessões, foram alvo de uma análise qualitativa inspirada na Grounded Theory (Rennie, 

2006). Foram divididas num total de 1025 unidades de significado. Entre essas, 724 unidades 

de significado contribuíram para a formulação de 4 categorias mães que se encontram no topo 

da hierarquia, que englobam 23 clusters de categorias, nas quais se incluem 84 sub- categorias 

que pretendem identificar um conjunto de vislumbres, processos e/ou mecanismos de 

mudança que ocorrem na paciente ao longo do processo psicoterapêutico, em direcção a um 

funcionamento mais integrado entre partes do self dissociadas.  

Ressalva-se que, as restantes 271 unidades de significado permitiram adquirir 

informação adicional respeitante ao trabalho terapêutico promovido pelo terapeuta ao serviço 

da integração entre partes do self dissociadas. Contudo, em virtude dos constrangimentos de 

espaço na presente dissertação, esses serão posteriormente apresentados mediante artigo 

científico. 

É ainda importante sublinhar que, pelo facto de diversas unidades de significado terem 

um significado relevante para a compreensão de múltiplas categorias, foram por isso 

redistribuídas por diversas categorias não mutuamente exclusivas. Deste modo, é pertinente 

conceptualizar os números referentes às unidades de significado associados a cada cluster, 

categoria, ou sub-categoria como um veiculo de quantificar quantas vezes um dado elemento 

significativo no processo de transformação no self múltiplo fragmentado num self 

relativamente integrado, contínuo e coerente. Note-se que as unidades de significado serão 

identificadas pela designação US. 

Emergiram 4 temas ou categorias mãe principais: (1) O Self Múltiplo Fragmentado: 

contemplação da dissociação; (2) A relação da Emília consigo mesma e com as partes e a 

relação das partes entre elas; (3) A relação da Emília e das partes com o terapeuta e com os 

outros; (4) Obstáculos ou bloqueios à integração entre partes do self dissociadas. De seguida, 

cada uma dessas será apresentada, quer na forma de tabela quer de uma forma descritiva mais 

sintética, com recurso aos clusters de categorias (categorias filhas) e sub-categorias que as 

compõem. Essas serão, sempre que possível, ilustradas mediante trechos das partilhas na 

forma de diário do terapeuta e da paciente. 
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Tabela 2: O Self Múltiplo Fragmentado: contemplação da dissociação 

1. As partes do self dissociadas em si (US: 28) 

a) Diferentes formas de cada parte perspectivar o seu próprio self, as outras partes e o mundo: uma realidade interna alicerçada no espaço e tempo do trauma (US:13) 

b) Papéis, características e propósitos diferenciados de cada parte (US: 15) 

 

2. A Emília no olhar das partes dissociadas do self (US:47) 

a) Profundo conhecimento de cada parte face à Emília no presente e à sua história passada é um reflexo do Self e da história da parte (US:23) 

b) Partes conseguem atribuir significado às experiências problemáticas da Emília à luz do passado traumático da Emília por elas vivenciado: perspectivam a Emília como uma 

sobrevivente (US: 16) 

c) Partes expressam permissão para a existência da Emília e incentivam-na a validar o direito à sua própria experiência: expressam cuidado, protecção e securização face à Emília 

(US: 8) 

3. Emília com partes do self dissociadas (US:52) 

a) Aborrecimento e ânsia por estimulação (US: 2) 

b) O não quer ser como é, sentir o que sente, e viver como vive (US: 8) 

 b.1) Sensação de que não é normal (US: 3) 

 b.2) Sensação de que é má (US: 3) 

 b.3) Culpa (US:1) 

 b.4) Muita raiva, ódio e desprezo contra e por si (US:12) 

 b.5) Densidade de vergonha primária não adaptativa (US: 4) 

 b.6) Sentir-se assustada e confusa (US: 2) 

 b.7) O esquema da não importância (US: 3) 

 b.8) Desconexão face aos outros e ao mundo (US: 6) 

 b.9) Sensação de ausência de permissão para a existência (US: 4) 

c) A hipótese da auto-mutilação (US: 2) 

d) A perda de esperança e o desejo de deixar de existir (US:12) 
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1. O self múltiplo fragmentado: contemplação da dissociação 

A  categoria mãe “O self múltiplo fragmentado: contemplação da dissociação” é 

constituída por 3 categorias filhas: “As partes do self dissociadas entre si”, “A Emília no 

olhar das partes do self dissociadas” e a “Emília com partes do self dissociadas”, cada qual 

composta por diversas sub-categorias de segunda ordem.  A tabela 2 apresenta as principais 

categorias que compõem o self múltiplo fragmentado no que há contemplação da dissociação 

diz respeito. 

A primeira categoria filha, “As partes do self dissociadas entre si” é composta por 

dois níveis de subcategorias. No primeiro nível, observa-se que cada parte tem uma dada 

perspectiva acerca de si mesma, acerca das outras partes, bem como acerca dos outros. Tal é 

ilustrado numa trecho de uma partilha proveniente de um das partes dissociadas, a Cândida: 

“(…) eu odeio-me cada vez mais por ser quem sou, sinto tamanho desprezo por mim que não 

quero estar perto, nem pelo nojo sentido por mim, nem pela dor de ser eu.”  

Além disso, cada parte vivencia no presente tal como se na realidade passada do 

trauma estivesse, com os aspectos emocionais, corporais e comportamentais associados a um 

passado “congelado”. Uma outra das partes dissociadas, a Anya ilustra exatamente isso, ao 

descrever a sua vivência interna no presente, como se no tempo passado estivesse: “como se 

tivesse sido desenterrada... toda suja, pó e terra e outras coisas que não se dizem... as 

lágrimas fazem riscos na cara... e tou mal dispostinha e com frio ... :( dói tudo, 

principalmente o pipi...”  

Por sua vez, num segundo nível, enfatiza-se que cada uma das partes tem 

características específicas e desempenha/ou funções distintas na vida da Emília. Descrevendo 

uma das suas partes, menciona: “(...) a Cândida, de fartos caracóis negros e olhos azuis, 

parecia-me tão profunda e tão criativa, sabia sempre fazer coisas, para ela não havia nada 

complicado. Tinha sempre um sorriso meigo e compreensivo.” Por outro lado, essa mesma 

parte desempenha actualmente um dado papel na vida da Emília: “(..) momentos em que a dor 

é tão grande e encurralante que só é gerível sem destruição se for sublimada: Cândida 

(também tem momentos de liberdade e permissão tão genuínas e tranquilas que parece que 

tudo fica em standby e eu posso simplesmente existir, apenas respirar, sem culpa por isso).”  

A segunda categoria filha, designada por “Emília no olhar das partes do self 

dissociadas” é constituída por 3 subcategorias. Na primeira, denota-se que cada parte tem um 

profundo conhecimento da história passada vivenciada pela Emília, uma vez guardarem as 

memórias, emoções e sensações associadas aos diferentes aspectos do trauma vivenciados no 
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passado pela Emília através dessa parte (abusos cruéis/torturas, controlo da mente, sofrimento 

solitário). Essas estão também conscientes dos sentimentos, comportamentos e pensamentos 

da Emília, no presente, bem como das suas qualidades e fragilidades. 

A segunda subcategoria traduz que as partes conseguem revelar empatia face ao 

sofrimento da Emília, ao naturalizarem, validarem e formularem ligações ou explicações para 

as emoções, sensações, comportamentos e cognições, em função dos eventos traumáticos 

passados (os quais são, maioritariamente, desconhecidos pela própria Emília, mas 

pertencentes a essa e à parte que o viveu, ainda que não o tenham sido apropriados). É neste 

sentido que, uma das partes (a Verónica), referindo-se a um dado padrão de funcionamento da 

paciente aparentemente disfuncional, afirma o seguinte: “É normal que entres em pânico com 

determinadas palavras, determinados cheiros, determinados toques, determinados sons. 

Foste treinada para responder de determinadas formas a determinados estímulos.”  

Por fim, na terceira subcategoria a ideia central é de que, as partes dissociadas da 

Emília, ao contrário da própria, expressam, validam e incentivam o direito à sua existência, tal 

como é ilustrado nas suas palavras: “(...) na minha cabeça não faz sentido que o mundo 

inteiro tenha poder para "autorizar" a minha existência mas no resto do corpo...”  

A terceira categoria “A Emília com partes do self dissociadas”, é composta por 18 

subcategorias. Num primeiro nível, a primeira subcategoria informa-nos que a Emília 

experiencia uma intenso aborrecimento e ânsia por estimulação tal como ilustrado no trecho 

abaixo: “E, por mais que seja "bem comportada", não consigo evitar (ou até parece 

aumentar) a sensação de sufoco e os momentos de profundo aborrecimento, salpicados com 

ânsia de estímulos e novidades.”. De seguida, é bastante predominante o seu desejo, em 

diferentes fases do processo psicoterapêutico, de não querer ser como é, de sentir o que sente 

e viver como vive, o que compõe o segundo nível. Tal é alimentado por uma sensação de que 

não é normal e má, marcados sentimentos de culpa, raiva, ódio e desprezo contra e por si, 

densidade de vergonha primária não adaptativa, entre outros. O trecho apresentado, enuncia 

em parte o referido: “Provavelmente será aqui que me apercebo que a minha zona de 

conforto, onde me sinto realmente à vontade, aquilo que realmente sei fazer, é tudo aquilo 

que é mau e perverso. E se calhar todo este cansaço, todas estas dores, são do esforço 

continuado para tentar ser quem não sou. E é indescritível tudo o que isto me faz sentir.” 

Dentro desta linha, é relevante a sensação da Emília de que não é importante para 

ninguém e não têm ninguém, que se reflete na auto - anulação para ter ligação importante, 

designado pelo respectivo terapeuta como o esquema de não importância. Aliada encontra-se 

um sensação de profunda alienação e desligamento face aos outros e ao mundo, que implica 
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um constante esforço para s situar face a si e aos outros. Esta ideia é ilustrada no seguinte 

excerto: “Tenho feito tanto esforço para aprender a estar como as pessoas normais e, mesmo 

nas situações em que consigo não ser desadequada, sinto-me sempre isolada e diferente.”. 

“Parece inegável que não há lugar para mim neste mundo”. Outra sensação extremamente 

presente é a ausência de permissão para a existência ou de direito à existência apenas se 

permitido pelos outros (o agir de acordo com o esperado pelos outros que sufoca a sua própria 

existência, o seu querer ou sentir fica sem espaço de expressão). Nas suas palavras afirma: 

“Quero dizer que sempre senti que deveria reger os meus comportamentos, sentimentos e 

emoções, pela informação que os outros me transmitem sem me dizer, informação que devo 

saber sem perguntar, de forma a ser suportável e permitida a minha existência. Como se 

tivesse direito a viver apenas por me ser permitido pelos outros mas, para isso, teria que, 

constantemente, sem parar, tentar perceber o que seria esperado de mim e agir em 

conformidade, sufocando cada vez mais o meu querer e sentir, até ao ponto de eu já nem me 

lembrar que existia, já nem sequer saber.”. 

Por fim, as duas últimas categorias filhas ilustram o sublimar de um estado limite que 

sistematicamente espreita, quando o sofrimento experienciado é de tal forma intenso, que se 

traduz na hipótese da auto - mutilação, na perda de esperança e no desejo em deixar de existir. 

Observe-se o seguinte excerto ilustrativo: “Senti vergonha ao admitir que me sinto assustada 

e desiludida e triste, que parece que cheguei ao fim da linha e que talvez seja o momento de 

admitir a derrota, o falhanço, de desistir... não quero morrer mas parece que não sei viver“. 
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Tabela 3: A relação da Emília consigo mesma e com as partes e a relação das partes entre elas  

1. Consciência, compreensão e conhecimento ampliado acerca do self múltiplo e da sua experiência: a progressiva construção de significados reparadores para a experiência e o 

self múltiplo (Us: 73) 

a) Consciência ampliada de um modo de funcionamento dissociativo aprendido no passado e do seu papel protector: um novo entendimento dos lapsos temporais (US: 19) 

b) Consciência ampliada da replicação, no presente, do modo de funcionamento dissociativo aprendido no passado (US: 2) 

c) Inversão do papel da dissociação: percepção da dissociação como limitadora na realidade presente e (também) passada (US: 10) 

d) Auto-conhecimento amplificado acerca do self como um todo: as características, funções e a história de cada uma das partes que o compõem (US: 17) 

e) Construção de significados reparadores para a experiência e o self múltiplo: a possibilidade da liberdade e a transformação da escuridão em luz, ao ligar o presente a um 

passado anteriormente inacessível (US: 25) 

2. Variantes no processamento do trauma, no presente terapêutico, relativo ao passado dissociado (US: 74) 

a) Exploração emocional intensiva, extensa e detalhada da história do trauma, com recurso a flashbacks ou sonhos (US: 10) 

b) A recordação, processamento e integração de memórias traumáticas: a significação do self e da experiência  

b.1) Recordação e revivência da sequência dos eventos traumáticos e de fortes emoções e sensações físicas associadas. Necessidades e desejos não preenchidos 

associados ao trauma expressos (US: 20) 

b.1.1) A descoberta ou o emergir de novas memórias (US: 4) 

b.2) Apropriação de pedaços de memória e o seu enquadramento na narrativa autobiográfica (US: 9) 

b.2.1) Re-associar dos afectos, sensações e memórias anteriormente dissociados (US: 7) 

b.2.2) A simbolização de uma dada memória permite dar sentido às sensações experienciadas por uma outra memória relacionada (US: 3) 

b.2.3) Memórias recordadas e emoções e sentimentos associados são agora situados na sua história de vida: atribuição de uma data (US: 3) 

b.3) Exploração dos significados e do impacto das experiências traumáticas em quem é no presente, no como se sente e como se percepciona (US: 7) 

b.3.1) Consciência da responsabilidade de outros nos eventos traumáticos (US: 1) 

b.3.2) A identificação de lutos de diferentes valências acerca de uma das figuras abusadoras: "memórias boas" (US: 4) 

c) O estar no estado dissociado em sessão: janela para a revelação e a possibilidade de alívio (US: 6) 
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Tabela 3: A relação da Emília consigo mesma e com as partes e a relação das partes entre elas (continuação) 

3. Uma progressiva maior abertura à aceitação das partes como pertencentes à sua identidade (US: 93) 

a) Maior permissão e curiosidade para olhar para partes e para expressar-se acerca delas  (US: 15) 

b) O processo de fusão em curso entre as partes e a Emília: um marcador de maior comunicação, partilha e integração interna  

b.1) O aumento da expressão de partes através da Emília ainda que as primeiras sejam percepcionadas como separadas da segunda  

b.1.1) Maior capacidade de expressão de partes através da Emília e de comunicação interna entre parte e Emília (US: 12) 

b.1.2) O estar sob influência de uma dada parte que tinge os sentimentos, sensações e percepções da própria ao invés de estar sob o controlo da parte 

(US: 13) 

b.1.3) Visão limitada e restringida à experiência do momento dá progressivamente lugar a uma visão mais ampla (US: 4) 

b.1.4) Maior presença e consciência da ocorrência do processo de experimentar o mundo através dos olhos de parte percepcionada como distinta da 

própria (US: 12) 

b.1.5) Partes começam progressivamente a ser percepcionadas como pertencentes à Emília: apropriação de memórias, emoções e sensações 

anteriormente dissociadas em parte, que são partilhadas com e pela Emília (US: 17) 

b.2) Coincidência: partes dissociadas experienciadas como partes do self que ocupam o mesmo lugar e tempo (US: 3) 

b.3) A percepção de perda de partes, ou mudanças na relação com e entre essas: tristeza, saudade e medo (US: 6) 

c) Aumento da colaboração, ajuda e sintonia entre as partes na e pela Emília (US: 7) 

4. A relação das partes entre si (US:16) 

a) Aumento da presença de mais do que uma parte (co-presença) (US: 7) 

b) Aumento da co-consciência entre partes acerca da existência de outras (US: 4) 

c) Reconhecimento das partes de que, apesar de se sentirem autónomas, são parte de um todo (US: 2) 

d) Aumento gradual de aproximação entre partes, descoberta da sua posição face às outras e do seu papel no passado (US:3) 

5. A perda e conquista de uma identidade perdida: Quem sou eu? (US: 25) 

a) A redefinição dinâmica e oscilante do self e da história do self perante um auto-conhecimento crescente e alterações nas partes e na relação entre essas e a Emília (US:17) 

b) Alheamento face a si mesma: o não reconhecimento e compreensão das suas emoções, comportamentos e pensamentos e a perda de controlo face a si mesma (US: 3) 

c) O não saber quem é; o que sustenta a sua existência; o que acontece se abrir mão desse indefinido sustento (US: 5) 
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Tabela 3: A relação da Emília consigo mesma e com as partes e a relação das partes entre elas (continuação) 

6. O estar mais plenamente presente: maior continuidade entre passado, presente e futuro (US: 33) 

a) O anseio em estar presente na sua vida (US: 5) 

b) O estar mais presente perante os desafios do dia-a-dia: distanciada ao invés de dissociada (US: 7) 

b.1) A tensão ou luta com uma parte que compete pelo protagonismo total no contexto das relações com o mundo exterior: a tentativa de bloquear 

o emergir de uma dada parte (US: 16) 

b.2) Processo de switch mais rápido, fluído e menos abrupto (US: 3) 

c) Recordação amnésica mais cristalina (US: 2) 

7. Uma nova perspectiva do self: uma Emília diferente e com uma experiência diferente (US: 84) 

a) A permissão para partilhar a sua realidade interna: a liberdade para se ouvir falar (US: 12) 

b) Auto- aceitação: maior permissão para ser, estar e existir (US: 9) 

b.1) Auto-aceitação como veículo de um gradual sentimento de ser merecedora da vida (US: 3) 

b.2) Auto-aceitação como veículo para a auto-compaixão, auto-tolerância e auto-satisfação (US: 3) 

c) Orgulho por si e pelo seu caminho heróico e glorioso, ao ter sido não só vítima como criadora da sua libertação (US: 6) 

d) Uma perspectiva de futuro configura-se além da possibilidade de viver no presente: o emergir de novas necessidades aliada à percepção de ter mais 

recursos internos (US: 16) 

d.1) Aumenta o respeito pela própria: a escolha de um estilo de vida construtivo (US: 6) 

d.2) Os recursos de outrora tornam-se menos eficazes e são percepcionados como limitadores (US: 3) 

d.2.1) Uma nova relação com a auto-mutilação (US: 5) 

d.2.2) Uma nova relação com os flashes (US: 7) 

d.2.3) Uma nova relação com a dissociação (US: 1) 

e) Maior auto-confiança (US: 4) 

f) Modificação da experiência emocional: emoções secundárias e primárias não adaptativas são transformadas em emoções primárias adaptativas (US: 4) 

g) Maior permissão para relaxar (US: 2) 
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Tabela 3: A relação da Emília consigo mesma e com as partes e a relação das partes entre elas (continuação) 

8. Processamento fora da sessão (US: 3) 

9. O ir à sessão (US: 3) 
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2. A relação da Emília consigo mesma e com as partes e a relação das partes entre elas 

A  categoria mãe “A relação da Emília consigo mesma e com as partes e a relação das 

partes entre elas” é constituída por 9 categorias filhas e 53 subcategorias que são apresentadas na 

tabela 2.  

Na primeira categoria filha “Consciência, compreensão e conhecimento ampliado acerca do 

self múltiplo e da sua experiência: a progressiva construção de significados reparadores para a 

experiência e o self múltiplo” verifica-se um novo entendimento dos lapsos temporais: há uma 

consciência amplificada de que as lacunas mnésicas e lapsos temporais com as quais foi aprendendo 

a lidar ao longo da sua vida, anteriormente entendidos como normais e comuns a todas as pessoas, 

são reflexo de um processo dissociativo aprendido precocemente, com uma função protectora. 

Referindo-se às suas partes, a Emília afirma: “Quando era pequena, elas pareciam tão grandes, tão 

protectoras, tão excepcionais, e faziam-me sentir tão segura e tão especial...”. Concomitantemente, 

observa-se uma consciência ampliada da replicação, no presente, do modo de funcionamento 

dissociativo aprendido no passado: “Geralmente em situações em que não me sinto confortável, vou 

embora dando lugar à mais apta, suavemente, como numa dança há muito aprendida.”  

Por outro lado, a Emília desenvolve uma consciência amplificada do impacto restritivo de 

uma identidade dissociativa ao longo da vida – a função anteriormente protectora da dissociação é 

agora percepcionada como limitadora. Por um lado, é concebida por desprotetora: “Assusta-me 

pensar que, se realmente se passava algo menos bom, eu desprotegia-me a mim mesma, 

abandonando o corpo, deixando-o vulnerável a qualquer invasão ou agressão... (...)”, e, por outro, 

como uma barreira: “(...) É como se fossem muralhas construídas para me proteger e que agora já 

não sejam assim tão necessárias mas que ainda não sabem existir de outra forma. Não sei se me 

impedem de alcançar algo ou se impedem algo de me alcançar a mim. Talvez um pouco de 

ambos”. É que apesar de estar fora do contexto maltratante, as suas partes continuam a agir como se 

no contexto do abuso estivessem: “E o que outrora lhe salvou a vida, estava agora a sufocá-la”. 

Além disso, a ausência de memória fluida e constante resultante da identidade dissociativa, limita o 

seu acesso a pedaços de história passada e presente, tal como é ilustrado neste trecho: “ (...) é 

doloroso e cruel passar pela vida com a sensação de não a ter vivido. Como se as raízes que se 

omitem na vida de fora também fossem ausentes na vida de dentro.” Enquanto anteriormente a 

ignorância dos acontecimentos terríveis graças à dissociação garantiu-lhe a sobrevivência, 

actualmente, a ausência de acesso a uma memória autobiográfica coerente, dificulta a atribuição de 

significado à manifestação de inúmeros sintomas tão intensos: “Flashbacks, pesadelos, sensações 

corporais intensas, dores físicas agudas, desespero, terror, comportamentos bizarros, desespero, 

pânico, etc etc etc, tudo isto sem existência de motivo, a surgir de forma aparentemente aleatória, é 
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que é absolutamente aterrorizador”. Tal como afirma uma das suas partes, a Anya: “A ignorância 

que tinha sido uma bênção, era agora aterrorizadora.” 

Emerge igualmente um auto-conhecimento amplificado acerca do self como um todo, tal 

como destacado pela quarta sub-categoria. A Emília conhece minuciosamente as características 

únicas de cada parte, quer em termos das aptidões específicas dessas face a determinados cenários, 

quer ao nível da imagem física das mesmas, e torna-se até mesmo mais consciente das ligações 

entre partes, nomeadamente, do papel protetor de umas face a outras; e das ligações de maior 

proximidade por si desenvolvidas de umas partes comparativamente com outras. 

Um dos elementos anotados pela Emília como particularmente significativo no processo 

psicoterapêutico, prende-se com a possibilidade de conseguir atribuir sentido às suas experiências 

problemáticas (insight), à medida que um passado, anteriormente inacessível, vai emergindo através 

de eventos do presente que o convidam a ser posto em cena. A Emília ilustra, nas suas próprias 

palavras, o poder transformador resultante da construção de significados reparadores para o self e 

experiência: “(...) por vezes vou a sítios absurdamente dolorosos porque se fazem tão presentes no 

dia a dia que já não é possível ignorar. Quando, finalmente, paro e olho para o que tanto me dói, é 

como se me deixasse envolver por tudo aquilo que tanto quero evitar e, ao princípio, parece que o 

que só dói, é horroroso, sem alternativa, encurralante... mas depois algo acontece (compreender, 

dar significado, etc) e é como se saísse desse tal sítio escuro mas do outro lado. Ou seja, também 

eu sou, de alguma forma, transformada.” Por conseguinte, o resultado é que a possibilidade da 

realidade não ser como sente ou pensa configura-se, o que é sentido como libertador e restaurador 

da esperança na mudança. 

A segunda categoria filha “Variantes no processamento do trauma, no presente terapêutico, 

relativo ao passado dissociado” remete para o trabalho de processamento de memórias traumáticas, 

quer aquelas que foram vivenciadas por cada uma das partes dissociadas, quer aquelas que são 

directamente recordadas pela Emília, através da exploração emocional intensiva, extensa e 

detalhada da história do trauma, com recurso a flashbacks, sonhos ou outro material clínico. 

O processo de atribuição de significado às memórias implica a recordação e revivência da 

sequência dos eventos traumáticos e de fortes emoções e sensações físicas associadas, no contexto 

de uma relação de cuidado e confiança, tornando possível a integração das memórias traumáticas. À 

medida que o processamento das mesmas decorre, novas memórias emergem a partir das 

anteriormente dissociadas e agora integradas e/ou parcialmente processadas. As próprias memórias 

estão entre si dissociadas, mas ao aceder-se a uma, toca-se em ligações noutra, o que permite que 

essa outra ou outras associadas vão surgindo e se religando. Um dos elementos centrais 

responsáveis pela construção de significados reparadores acerca do self e da experiência ocorre 
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quando, memórias aparentemente desprovidas de sentido, ganham significado ao serem apropriadas 

pela Emília como suas e pertencentes à sua história de vida: “Já passaram alguns dias mas é 

sempre a mesma imagem que me salta quando recordo a sessão: aquela criança sentada na cama 

de madrugada, a agonizar de forma atroz. Eu. Eu. Não tenho dúvidas era eu, sou eu.”. Os afectos, 

sensações físicas e memórias anteriormente dissociados, são agora religados: "Talvez seja apenas 

uma memória concreta a dar significado ao que sempre pareceu "surgido do nada"; com o 

aparecimento do período, revisito sensações e sentimentos antigos que, se outrora eram 

desprovidos de qualquer sentido, neste momento, e devido à memória que surgiu, são como 

pedaços soltos que vão começando a encaixar-se espontaneamente, formando um todo 

completamente novo”.  

A simbolização de uma dada memória permite igualmente validar como reais as sensações e 

emoções experienciadas por uma outra memória (na forma de sonho) face ao mesmo evento, até 

então desprovida de significado, tornando-se assim o elo de ligação para compreender, no sentido 

de validar, o contexto de uma outra e as respectivas sensações e emoções: “Apercebo-me que as 

sensações são as mesmas que experiencio quando sonho que estou grávida. Ouvi o pensamento 

"vou ter um filho dele" e sinto-me ufana, importante, vaidosa, orgulhosa, o peito ardente de desejo, 

o corpo deliciado…”; “Este sonho é um dos sonhos recorrentes que tenho desde cedo, penso que 

desde os 12 anos. Pensei que fosse apenas desejo de estar grávida, depois pensei que, depois de ser 

mãe, esse sonho iria desaparecer, mas sempre permaneceu nos mesmos moldes. Parece que tentei 

encaixar esta peça em vários sítios errados mas que, agora, à luz destas preciosas estrelas que 

finalmente o ocupam o seu lugar, encaixa na perfeição.”. Ao atribuir uma idade para as suas 

memórias, emoções e sensações associadas, torna-se capaz de as situar na sua história de vida. Uma 

história do self mais coerente começa a desenhar-se, o que facilita a atribuição de significado às 

suas experiências problemáticas e ao self à luz de circunstâncias passadas.  

Na terceira categoria filha “Uma progressiva maior abertura à aceitação das partes como 

pertencentes à sua identidade” observa-se que uma maior aceitação das partes significa menos 

conflito e luta consigo própria, o que deriva de percepcionar ter mais recursos individuais, da ânsia 

em estar mais presente e das partes agora mais crescidas, que também querem o bem a Emília. Nas 

suas palavras, afirma: “De qualquer forma não me parece que seja só isso: acho que, à medida que 

vou tendo mais recursos, também tenho mais curiosidade e vontade de existir e explorar este 

mundo. Penso que o início (ou, pelo menos, a abertura a esta possibilidade) se deu, possivelmente, 

quando comecei a ansiar por estar mais presente na minha vida e perder cada vez menos espaços 

temporais.” À medida que a aceitação da Emília face a si mesma e todo o seu eu aumenta, a 
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fluidez, permissão e harmonia entre as partes também aumenta: "Temos estado todas muito 

quietas." 

A quarta categoria filha “A relação das partes entre si” refere-se ao curso do processo de 

integração refletido na experiência intra-relacional entre as partes do self. Há um aumento da 

presença de mais do que uma parte (co-presença), que é ilustrado quando uma dada parte fala em 

nome de várias utilizando o pronome "nós", ao invés de “eu”. Há também um aumento da co-

consciência entre partes acerca da existência de outras, uma vez que são agora capazes de aceder 

mais facilmente às vivências emocionais, comportamentai e cognitivas de outras ("a Graça está 

com medo" enuncia uma outra parte). Por fim, aumenta o reconhecimento das partes de que, apesar 

de se sentirem autónomas, são parte de um todo, existindo um aumento gradual de aproximação 

entre partes, da descoberta da sua posição face às outras e do seu papel no passado. Esta ideia é 

ilustrada no seguinte trecho proferido pela parte Cassandra: “Por várias vezes se usou a expressão 

"não foi apenas o meu coração que foi partido, mas também a minha alma" e eu vejo isso como um 

espelho quebrado em que os pedaços, outrora todos separados e dispersos, têm vindo a aproximar-

se e a descobrir a sua posição junto dos outros e o seu papel relativamente ao que já foi um inteiro 

e coeso espelho... e desconfio que, quando todas as partes estiverem juntas e a formar O todo, vai 

descobrir-se que falta uma.”. 

Relativamente à sétima categoria filha, saliente-se que ao longo do processo de integração a 

Emília começa a experienciar-se de forma diferente. Nas suas palavras: “Toda eu me sinto 

diferente”. A permissão para partilhar a sua realidade interna, a liberdade para se ouvir falar, 

descobrir coisas tão antigas e sentidas, conseguir descobrir o que sentia e traduzi-lo por palavras, 

conseguir partilhar certos flashes com alguma coragem, sem ficar com eles apenas para ela ou sem 

achar que são normais, o ficar surpreendida e satisfeita por conseguir partilhar "partilhas" 

manchadas de vergonha, falar sobre as suas conquistas, responder às questões do terapeuta e 

corrigi-lo sem se sentir posta em causa, são exemplos disso. 

Pode-se mesmo falar do poder transformador de partilhas sentidas como "vergonhosas", 

pois ao partilhar coisas vistas como "aberrantes" ou "pequenos nadas", sente-se mais visível, 

próxima, aceite, inteira e aliviada.  Perante a vergonha, culpa e a sensação de que é "porca e suja", 

e com recurso ao processamento de material traumático, o terapeuta procura dessensibilizar a 

vergonha e isolamento como se pode ver nos seguintes excertos, agora na voz do terapeuta: ”Sentiu 

se molhada após processar este conteúdo traumático e conseguiu partilhar isso comigo dando me a 

oportunidade de a dessensibilizar da vergonha e do isolamento. Perante "Tu achas que eu ė que 

sou a culpada e a porca e suja" e dúvidas do género procurei sempre clarificar que não, mas sim o 

contrário que a achava linda e criativa e a não deixá-la com dúvidas a esse respeito.” 
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Por sua vez, ao sentir maior permissão para ser, estar e existir, a Emília vai experienciando 

momentos de maior aceitação pelo que é, pela forma como está e por estar onde está. Essa aceitação 

é por si e todo o seu eu (incluindo as partes). Implica aceitação do direito de existir, uma maior 

permissão para existir como é e está em cada momento ou pelo menos, ir contemplando a 

possibilidade de direito à existência. Ilustra-se com uma partilha na voz da Emília: "refiro-me ao 

respeito e aceitação pelo que sinto e pela forma como estou quando estou de formas que não gosto, 

não quero, me assustam, não compreendo. Tenho tendência para achar que não quero perder 

tempo a sentir-me mal, mas tenho experienciado que "vivo mais tempo" quando não estou activa e 

incessantemente a lutar contra estas tempestades". Como esta nova possibilidade se expressa? 

Emília afirma: "Expressa-se quase tudo em mim (mais energia, menos vergonha, menos 

desesperança, mais curiosidade por mim, etc) mas parece-me que, de alguma forma, tudo isto vai 

transpirando para o mundo. E estas possibilidades são efectivamente recentes e emergentes.” Ou 

ainda: “Ocorreu-me que, se tantas vezes me sinto envergonhada, frustrada e culpada por ainda 

estar aqui (neste momento da minha vida) quando sinto que já deveria estar ali, também poderia 

sentir um pouco mais de aceitação ou até satisfação por estar onde e como estou, já que, aquilo 

que desejo para mim, desejo-o há relativamente pouco tempo (...) É como se, comparando-me com 

as pessoas “normais”, eu esteja nesta coisa de viver a vida há muito menos tempo e devesse ter um 

pouco mais de paciência comigo”. 

A Emília começa a experienciar alguma medida de orgulho em si mesma, ao reconhecer o 

seu papel de agente activo nas suas escolhas. Ao tomar consciência de que está onde está e é quem, 

resulta da forma como se posicionou ao lidar com todos os momentos passados difíceis. 

Exemplificando, sente orgulho por não ter “aberto mão” dos seus valores e princípios, por não ter 

deixado de contemplar a possibilidade de direito à existência, por ter “criado” as suas alternativas 

internas em situações que não havia alternativa. 

Configura-se à Emília a possibilidade de viver numa instância temporal para além do 

presente, o futuro, em virtude da emergência da necessidade em “avançar” e conquistar uma maior 

liberdade, ao invés de ficar apenas retida em gerir ou a sobreviver ao momento presente: “E não me 

refiro apenas ao ávido desejo de viver sem uma brutal quantidade de dor, mas também à 

oportunidade de conquistar uma liberdade cada vez maior e mais abrangente.” Emília passa a ter 

mais recursos, a ser capaz de se auto–regular ao invés de recorrer aos recursos externos de outrora: 

“parar e recolher-me para me conter, reorganizar, recuperar controlo e espaço, em vez de fugir ou 

de tentar freneticamente distrair-me.” Deixa de ser sentido como “se parar, algo terrível irá 

acontecer, não vou aguentar!” para “se parar, sentir-me-ei mais tranquila e segura”. 
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Aumenta o respeito pela própria. A escolha de um estilo de vida construtivo como é 

ilustrado no seguinte excerto "refiro-me ao facto do caminho que fui escolhendo me ter levado a 

desejar coisas inimagináveis há algum tempo atrás. Para começar, durante muito tempo acreditei 

que não passaria dos 30, logo, os meus planos para o futuro nunca foram muito elaborados. 

Depois vivi coisas que me levaram a adoptar um determinado estilo de vida mais underground, 

sempre no limite, sempre em modo de sobrevivência. As minhas opções levaram-me ao caminho de 

agora, a um estilo de vida construtivo e não destrutivo, a um ritmo muito menos frenético." 

Neste seguimento, os recursos de outrora tornam-se menos eficazes e são percepcionados 

como limitadores. Relativamente à emergência de uma nova relação com a auto-mutilação, dá-se a 

tomada de consciência da sua função reguladora apenas curto prazo e das limitações que essa 

coloca para alcançar o que deseja: "um sítio demasiado bem conhecido, uma horrível prisão 

docemente mascarada".  Perante uma crescente percepção de outras alternativas face aos impulsos 

escolhe não recorrer à “auto-mutilação” apesar da vontade sentida: "(...) faço de tudo para não 

concretizar estes sonhos (de que se está a cortar) com receio de que pouco sirvam ou, pior, que 

sirvam para começar a fazê-lo cada vez mais". Surge também uma nova relação com os flashes, 

que se traduz, por um lado, na percepção dos mesmos como representando memórias traumáticas 

(“feridas inflamadas”), do doloroso processo de desinfecção para a sua cicatrização e dos 

obstáculos à sua reconstrução reparadora: “Hoje a caminho do trabalho ocorreu-me uma imagem 

peculiar, como se muitas das minhas memórias fossem cicatrizes de feridas profundas que tivessem 

fechado de forma errada, todas tortas, tão dolorosamente inflamadas que o simples toque é quase 

insuportável, e que agora, de tão incómodas que já não dá para ignorar,  é necessário abri-las 

novamente para que cicatrizem de forma correcta e saudável, só que essa abertura é tão 

agonizante e dolorosa que, pela força do hábito, parece contra-natura,”. Nesta maior proximidade 

com os flashes Emília reconhece já não ser possível evitá-los, passando antes a expor-se aos 

mesmos. Nas suas palavras, afirma:“Lembro-me também de ter falado sobre os flashes que andam 

cada vez mais próximos de mim. Falei como quem já não quer saber das possíveis implicações 

desse falar”. Emerge finalmente uma nova relação com a dissociação. Isto é, a sensação de ter mais 

recursos pessoais para gerir o estado dissociado, de ter necessidade de parar quando a dissociar de 

modo a "recalibrar". 

Por questões de limitação de espaço, as categorias 5, 6, 8 e 9 não foram aqui descritas. 
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Tabela 4: A relação da Emília e das partes com o terapeuta e com os outros 

1. A relação das partes com o terapeuta e com os outros (US:7) 

a) Partes têm consciência de que o terapeuta conhece as partes e gosta da Emília (US: 1) 

b) Partes sentem-se mais ou menos gostadas pelo terapeuta comparativamente com outras (US: 6) 

2. As rupturas na aliança com a Emília como um todo e/ou uma dada parte (US:3) 

a) Uma falha empática ou algo percepcionado como tal: uma oportunidade para trabalhar o presente e o passado em simultâneo (US: 3) 

3. Os processos de ruptura (US:52) 

a) Dificuldade em sentir segurança e confiança no terapeuta e na relação terapêutica (US: 3) 

b) Dificuldade em estar numa relação de proximidade, intimidade e de afecto com o terapeuta (US: 9) 

b.1) Ambivalência face à proximidade aliada à consciência de padrão de funcionamento que implica perdas: o desejo em estar próxima do 

terapeuta e o medo e terror que dominam (US: 16) 

b.2) O esforço para ser vista e a sensação de que não é visível, importante, ou sequer bem recebida: "a má sem direito a existir!" (US: 17) 

b.3) Activação de esquemas aprendidos no passado durante a interacção terapêutica (US: 7) 

4. Disponibilidade para reparar rupturas na relação terapêutica: acrescida confiança, capacidade para estar próxima e expressar emoções e necessidades face 

ao terapeuta (US: 9) 

5. Relações com o mundo exterior: a descoberta de novas possibilidades de estar no mundo para além do espaço terapêutico (US: 15) 

a) Uma nova exposição perante os outros: a possibilidade de expressão de necessidades, fragilidades e maior confiança (US: 4) 

b) Maior afirmação de si na resolução de conflitos: aumento da eficácia interpessoal (US: 10) 
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3. A relação da Emília e das partes com o terapeuta e com os outros 

A  categoria mãe “A relação da Emília e das partes com o terapeuta e com os outros” é 

constituída por 5 categorias filhas e 10 subcategorias que são apresentadas na tabela 4. 

A primeira categoria, ”A relação das partes com o terapeuta” dá conta do fenómeno de as 

partes terem consciência de que o terapeuta conhece as partes e, mais importante, gosta e conhece a 

Emília. Partes reclamam que as outras partes são mais gostadas pelo terapeuta que as próprias, e 

têm dificuldade em contemplar serem igualmente gostadas pelo terapeuta ou passíveis de estar 

próximas face a esse. Este fenómeno abre naturalmente um espaço fértil para rupturas na aliança. 

A segunda categoria filha “As rupturas na aliança com a Emília como um todo e/ou uma 

dada parte” descreve precisamente um dos caminhos para a emergência de ruptura de aliança em 

sessão, com a consequente perda de ligação e afecto em prol de uma interpretação, por parte de 

Emília, do comportamento (ou mal entendido) do terapeuta.  Essa interpretação tende a ser tingida 

pelo passado que se replica na relação com o outro, cortando a possibilidade de afecto ou ligação 

com o outro significativo neste caso o terapeuta. O terapeuta que faz ou não faz algo pode ser 

rapidamente percepcionado como uma pessoa que falha novamente. O estabelecimento de ligações 

entre a experiência vivenciada pela Emília e o passado por parte do terapeuta (aliado por vezes à 

ausência de confirmação de que o que sente no presente não é real, é sentido como uma 

desvalorização da experiência do momento). A Emília esforça-se para mostrar determinadas “coisas 

importantes” para si que, quando surgem, nem sempre são notadas pelo terapeuta, o que alimenta a 

dificuldade na manutenção dos níveis de proximidade na díade. Normalmente o espaço relacional 

que contempla espaço para o passado e para o presente em simultâneo, tende a permitir a 

construção de um clima de reparação, mas as operações terapêuticas apesar de terem sido analisadas 

não são alvo de estudo nesta dissertação por limitações de espaço. 

A terceira categoria filha, “Os processos de ruptura”, procura abarcar por um lado a 

dificuldade de Emília em sentir segurança e confiança no terapeuta e na relação terapêutica, e por 

outro, a dificuldade em estar numa relação de proximidade, intimidade e de afecto com o terapeuta. 

Nesta segunda dificuldade as partes percepcionam uma distância entre elas, as outras pessoas e o 

mundo, como se pode ler no seguinte excerto: “Sinto-me separada do resto do mundo, sem 

referências ou grupos de pertença, sem raízes por ter dolorosamente arrancado as minhas e não 

ter encontrado solo fértil / receptivo para tentar outra vez”.  A ambivalência e esforço em criar 

novas alternativas perante a força do passado é uma constante neste cenário, como se verá de 

seguida. 

A ambivalência, o desejo em estar próxima do terapeuta e o medo e terror que dominam, são 

muitas vezes referidos. Por um lado, existe o desejo de proximidade, ser visível e estar ligada ao 



 

     
 

63 

terapeuta: "Só queria estar pertinho"; "E eu estava tão feliz e ligada, mesmo tão triste". Mas 

paralelamente, a Emília quer protegê-lo de toda a sua realidade interna (e.g., evitar sujá-lo ou usá-lo 

como“saco de pancada”), impedindo por isso a proximidade. A relação de proximidade face ao 

terapeuta é dificultada pelo enorme medo, terror e horror por si sentido como pode ser lido nos 

seguintes excertos. Na voz do terapeuta: “E é absolutamente avassalador a forma como fica difícil 

entrar numa bolha de intimidade ou numa bolha de proximidade com ela, porque ela parte do 

princípio que não há entrada possível do outro. Ou, pelo menos assim o afirma, preferir ficar 

sozinha, quase como se fosse mais seguro ou doesse menos.”; “Só que ao mesmo tempo dá sinais 

de presa por ter cão e presa por não ter. Porque lá sozinha também é muito duro, e desesperante e 

asfixiante, e é quase como se ela tivesse consciência de que aquilo é uma protecção muito grande, 

que terá eventualmente facilitado no passado, mas que agora também a faz perder oportunidades”; 

“Portanto, parecia que havia ali uma certa ambivalência: "Não quero mas também quero.". Na 

voz da Emília: "Não consigo imaginar como é que alguém poderá querer estar perto de mim, 

quando eu tanto queria não ter nascido. Não imagino como nem porquê alguém poderá querer 

proximidade quando eu tanto quero estar longe de mim."  

Emília sente que não é visível (parece que o terapeuta fala de outra pessoa, de outra vida, 

que não é nada seu), que não é importante, ou de que o terapeuta se “foi embora”. Esse 

distanciamento contribui para confirmar o que já sente – fica presa à vergonha e crença de que não 

tem direito a ser vista, de que não tem direito a existir. De seguida, auto-culpabiliza-se por esse 

afastamento (por ser responsável por estragar a relação) e sente-se cada vez mais sozinha. Veja-se 

os excertos: “Esforcei-me para que me visses e para te ver.", “Sinto que mostro tudo e tu não vês, e 

depois percebo que isso significa que não queres ver (por eu ser quem sou) ou que não me expresso 

como deveria (por ser quem sou). E sinto que, de alguma forma, é tudo porque eu não deveria 

existir.” e "Sinto que a culpa é toda minha. Sinto que não sou ninguém para ser vista e que tenho 

de me esforçar mais do que os outros e nem tenho esse direito.". 

Em todo este processo, existem esquemas de vulnerabilidade relacionados com o passado 

traumático que tingem a interacção, nem sempre explícitos nem percebidos pelo terapeuta, que 

alimentam rupturas e dificultam a sua reparação como pode ser visto em:  "Há coisas que dizes que 

eu não percebo, dizia ela face ao gosto muito de ti"; “Dizer algo do tipo "gostei muito de ter estado 

aqui contigo" vão encontrar do outro lado uma resposta surpresa "então mas não ficaste aliviado 

com o meu ir embora"!, "Tu não gostas de mim"; "Pronto já te estraguei"; “Sinto que sou 

responsável por tudo e pelo mal estar dos outros”; "sou uma merda, sou um peso", "todos os medos 

são confirmados" "ficas aliviado com o meu ir embora". 

Toda esta tensão relacional acontece tanto a partir de cada parte dissociada, como da Emília, 
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e como da Emília muito ocupada por determinada parte, o que confere uma enorme complexidade 

ao processo, mas que também permite transformações profundas ao nível da estrutura de 

personalidade. 

A “Disponibilidade para reparar rupturas na relação terapêutica: acrescida confiança, 

capacidade para estar próxima e expressar emoções e necessidades face ao terapeuta” a quarta 

categoria filha da categoria mãe em discussão nesta secção, salienta a importância do caminho 

terapêutico através da ruptura e para além dela, e dá conta de elementos dessa transformação ao 

nível de maior confiança no terapeuta e na ligação mútua; e maior capacidade de estar próxima do 

terapeuta como pode ser lido aqui: “Cada vez mais sinto confiança nele e em nós (e que também ele 

confia em mim) e resvalo menos para a tendência de afastá-lo com acusações quando a dor é muito 

intensa. Sinto que, apesar de me ver tanto, ele não se afasta de mim...”; bem como uma maior 

capacidade para expressar as suas emoções e necessidades face ao comportamento do terapeuta.  

Muitas destas transformações e alternativas que são descobertas e criadas no contexto fértil 

da aliança terapêutica, dão lugar a novas possibilidades fora do espaço terapêutico. Se por um lado 

esta ideia não é nova para qualquer paciente ou qualquer terapia, note-se que por vezes com Emília, 

os dados são tão severos e complexos que torna o processo muito moroso e muito gratificante, 

quando tal é finalmente conseguido sem dissociação estrutural. A quinta categoria filha, descreve 

precisamente que muitas das mudanças têm reflexo na relação com o terapeuta e, posteriormente, 

na relação com o mundo exterior numa descoberta fascinante de novas possibilidades de estar no 

mundo. 

Por um lado,  a valorização por parte da Emília dos seus próprios sentimentos e fragilidades 

traduz-se numa nova exposição perante os outros significativos: a partilha/expressão explícita de 

sentimentos e fragilidades perante os outros, ao invés de os esconder. Em resultado disso, 

experiencia uma maior calma, menor solidão, acedendo a outra perspectiva; sente-se mais forte, 

genuína, e gostada e, em geral, vai sentindo uma maior confiança para se aproximar dos outros.   

Por outro lado, observa-se uma maior estrutura de capacidades psicológicas e maior eficácia 

interpessoal no que à resolução de conflitos, comportamentos de abuso ou ameaça de outros diz 

respeito, no sentido que ao invés de ficar encurralada entre o “calar/engolir” e o “explodir/destruir”, 

passa a ser capaz de afirmar os seus direitos e necessidades, de se defender, assumindo igual direito 

de existência, sem precisar de dissociar ou de entregar o controlo da situação a uma parte mais 

experiente no contexto em causa. Há uma maior capacidade para fazer movimentos auto-protectores 

face à toxicidade do presente, o que outrora não era possível sem dissociar ou delegar o controlo a 

esta ou aquela parte. Leia-se por exemplo o seguinte excerto “Perante um comportamento de 

ameaça e abuso de uma figura de autoridade respondi cheia de existência, cheia de mim. O mais 
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interessante é que fui mesmo eu, não "passei a tarefa" a ninguém, estive muitíssimo consciente de 

todo o processo de abertura e apreciei cada momento, apesar de ter doído.”. Emília começa 

também questionar o direito de poder esperar algo dos outros.  
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Tabela 5: Obstáculos ou bloqueios à integração entre partes do self dissociadas 

1. Interrupção do processamento traumático: a simbolização disfuncional de uma realidade, de facto, não simbolizada (US:25) 

a) A permanente ausência de significado para a experiência e o self  (US: 14) 

b) Negação de um passado traumático e a falsa atribuição de significado à sua experiência: ao próprio self, como evitamento de culpa, vergonha e dor sentida (US:7) 

c) Memórias traumáticas não simbolizados nas partes, porque diferentes partes têm acesso a aspectos diferentes e complementares do trauma (US: 4) 

2. A integração como morte da própria Emília, de todas ou algumas partes (US: 30) 

a) A integração como morte da própria Emília, de todas ou algumas partes (US: 12) 

b) Medo e tristeza ao antecipar a possibilidade de perda das partes: receio de perda de competências, de alternativas e da vida (US: 15) 

3. Paradoxo em aceitar as partes dissociadas: as dificuldades em aceitar as partes como pertencentes à sua identidade (US: 34) 

a) A aceitação de partes implica aceitar uma história desconhecida: um passado de experiências de socialização incrivelmente abusivas (US: 4) 

b) A negação de partes como pertencentes à sua identidade: a aparente solução para a culpa, vergonha e sensação de ser má e para a ausência de significado perante a existência de 

partes (US: 11) 

c) A aceitação de partes implica contemplar uma nova percepção do self, um self arquipélago: uma Emília desconhecida e a inclusão de características tão distintas (US: 8) 

d) Ambivalência: a dificuldade em aceitar a existência de partes, perante a ausência de dúvidas da sua existência (US: 4) 

e) Olhar para as partes como "suas": um resultado incerto? Dissociação ou integração? (US: 2) 

f) Dificuldade em aceder à tristeza (US: 5) 

4. Auto-sabotagem de partilhas acerca das relações entre a Emília e as manifestações das partes (US: 2) 

5. Outros factores que dificultam o processamento das memórias traumáticas (US:29) 

a) Emoções (US: 8) 

b) Somatizações (US: 12) 

c) Crenças (US: 5) 

d) Dissociação (US: 3) 

e) Ausência de recursos em consequência de alterações desfavoráveis noutras áreas da vida (US: 1) 



 

     
 

67 

Tabela 5:  Obstáculos ou bloqueios à integração entre partes do self dissociadas (continuação) 

6. A percepção de perda de conquistas adquiridas: os (aparentes) recuos ao longo do processo terapêutico (US: 14) 

a) Memória menos contínua: mais espaços temporais e perda de pedaços de vida (US: 7) 

b) Percepção do tempo, da própria e do mundo alterada (US: 1) 

c) Necessidade de recorrer a recursos externos (US: 1) 

d) Menor capacidade para fazer ligações ou dar significado às suas experiências (US:1) 
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4. Obstáculos ou bloqueios à integração entre partes do self dissociadas 

A categoria mãe “Obstáculos ou bloqueios à integração entre partes do self 

dissociadas” é constituída por 6 categorias filhas e 20 subcategorias que são apresentadas na 

tabela 5.  

A primeira categoria filha, “Interrupção do processamento traumático: a 

simbolização disfuncional de uma realidade, de facto, não simbolizada”, informa que a 

integração entre partes do self dissociadas, implica o processamento eficiente das memórias 

traumáticas, em parte determinado pela atribuição de significado ao self e às experiências 

problemáticas à luz dos eventos passados traumáticos, que têm igualmente de ser apropriados 

como pertencentes ao self e à história do self. Portanto, quando se fala em desafios à 

integração entre partes do self dissociadas, fala-se em dificuldades no processamento das 

memórias traumáticas, em dificuldades na apropriação e construção de significados 

reparadores para o self e a experiência. De facto, o que acontece é que a experiência interna 

não é completamente simbolizada, ou antes, é atribuída uma "falsa" significação à mesma, 

não correspondente à realidade. 

A primeira subcategoria respeitante à anterior explicita que, uma vez que as memórias 

traumáticas estão dissociadas dos afectos (“Lembrar sem sentir”) e os afectos das memórias 

(“Sentir sem lembrar”), a consciência de eventos traumáticos como pertencentes à sua história 

de vida está aparentemente “inacessível”. Desse modo, ao ser bombardeada com sintomas 

pós-traumáticos, esses aparentemente carecem de qualquer aparente fundamento, justificação 

ou sentido (“não sabe de onde vêm”), o que se torna absolutamente assustador. Não sabe 

como explicar, compreender ou identificar qual a fonte dos seus pensamentos, sentimentos e 

flashes: uma origem, aparentemente, desconhecida. Nas palavras da Emília:“Sinto-me 

sozinha e meio perdida porque, sem conseguir contextualizar ou perceber ou seja o que for o 

que se passa comigo, sinto-me apenas a ser violentada por momentos de horror, como se 

levasse tareias de dentro para fora, sem perceber como nem porquê. Além de tudo isto, é 

também muito aflitivo sentir coisas sem conhecer o objecto de tal afecto – sentir desgosto sem 

saber porquê, saudades sem saber de quem, raiva sem saber por quem ou por quê...”  

  Desse modo, como ilustrado na subcategoria seguinte, o único sentido possível é 

atribuir a si mesma (como algo inato), a origem dos seus pensamentos, sentimentos e 

comportamentos, o que resulta num falsa atribuição de significado à sua experiência 

problemática. Fá-lo movida pela urgência em consolidar uma estrutura de negação de um 

passado traumático (um "isto (desconhecido) nunca aconteceu"), uma vez que essa 
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possibilidade acarreta imensa culpa, vergonha e dor. Nas suas palavras, enuncia: “(...) a 

hipótese de que possam existir motivos para os tais sintomas, uma origem, um passado... essa 

hipótese vem carregada de uma culpa tão esmagadora que, encarar tais possibilidades, se 

torna quase intolerável”. Tudo isto se sobrepõe à possibilidade antecipada por si de alívio e 

tristeza com direitos, se aceitasse esse “isto” como real.“(...) eu sinto / vejo / penso coisas que 

não sei de onde vêm, pelo que imagino que seja unicamente de dentro de mim (e até me 

questiono o porquê de isso continuar, visto que sinto que cresci imenso) [PONTE] 

tu, (...), (pensas que) sabes que isso não é inato nem vem de dentro de mim por geração 

espontânea. Ao ouvir isto, imediatamente sinto urgência em consolidar a estrutura do "isto 

nunca aconteceu" (apesar de não saber o que "isto" é), como que a voltar a pôr tudo na 

ordem devida, mesmo que essa possibilidade que não concebo me traga sensações de alívio, 

tristeza com direitos e pela perda dos mesmos (finalmente), etc. A simples ideia de ter 

acontecido algo faz-me sentir vergonha e culpa (...)”  

Num terceiro nível de subcategorização, constata-se que o processamento das 

memórias traumáticas é dificultado, uma vez que nem todas as partes têm acesso a toda a 

história do trauma ou ainda, diferentes partes têm acesso a aspectos diferenciados, por si 

vivenciados, face ao mesmo evento traumático. Fazendo referência ao desconhecimento de 

eventos traumáticos em uma das partes, mas acessível a outra, o terapeuta declara: “(…) 

afirma que o pai também faz coisas que ela não gosta, mas não sabe o que é (…) mas não 

nem sequer é linear que ela tenha acesso a isso, isso esse que pode por exemplo estar 

entregue à Camila.”  

A segunda categoria, “A integração como uma realidade desconhecida, o convite 

para sair do familiar” remete-nos para os medos sentidos pela Emília face ao seu self 

múltiplo, ao ser convidada agora a expor-se a uma realidade até então desconhecida, a 

integração entre partes anteriormente dissociadas. Num pequeno excerto declara: “E se 

houver integração, quem serei eu? Que acontecerá a eles todos?” 

Como ilustrado nas respectivas subcategorias que compõem a categoria supracitada, a 

Emília receia, por um lado, a sua própria morte. Uma vez que anteriormente a dissociação foi 

um mecanismo organizador de sobrevivência, será que tudo isso foi em vão e agora ao 

integrar as partes anteriormente dissociadas, a morte vai espreitar? Ao falar acerca desta 

possibilidade, expressa o seguinte: "Tenho medo de desaparecer. Tenho medo de não 

sobreviver. Tenho medo que toda a minha vida tenha sido um erro, tenha sido em vão. (...) É 

como se não fosse suposto eu estar viva ". Por outro lado, receia a morte ou perda definitiva 

de partes, e em paralelo, a perda de aptidões e de competências ou alternativas que lhes 
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pertencem. A perda de uma "perda de uma verdadeira família" a perda “amigas 

imaginárias”, contemplando uma profunda tristeza perante essa possibilidade. Os seguintes 

excertos refletem o referido: “(..) sinto profunda tristeza antecipada pela possibilidade da 

ausência delas. Só a possibilidade de elas "desaparecerem" (por morte ou integração) / não 

existirem, comove-me até às lágrimas.”; “Não sei como, é apenas uma sensação aqui dentro, 

de desgosto, tristeza e até perda de liberdade... acho que, por não as sentir como parte de 

mim, também me é difícil contemplar integração como integração (i.e., parece que sinto que 

integração significa morte) e nem sei porquê!”; "Só me ocorre que não quero ficar sozinha. 

Não quero perder nada nem ninguém"; “Quem é que iria ajudar-me e cuidar de mim? Quem 

teria as repostas que eu não sei? Quem me protegeria? Quem ficaria comigo quando mais 

ninguém consegue? Quem faria tudo aquilo que eu (ainda) não sou capaz? Sinto-me tão 

cansada e triste e assustada... já perdi tanto e tanto tempo, não quero perder mais nada.” 

Tais receios são amplificados, em virtude da crença de que as partes são mais importantes, 

interessantes, fortes e engraçadas e com mais direito à existência do que a Emília. 

 A terceira categoria, “Paradoxo em aceitar as partes dissociadas: as dificuldades em 

aceitar as partes como pertencentes à sua identidade”, salienta as ambivalências que 

contribuem para o recuo e aproximação ora da aceitação ora de negação das partes como 

pertencentes à sua identidade.  

Em primeiro lugar, a aceitação das partes significa contemplar uma história do self até, 

então, aparentemente “desconhecida”, ou seja, a consciência de experiências de socialização 

abusivas, que validam as sensibilidades, vulnerabilidades e sofrimento sentidos. Desta forma, 

a vergonha e culpa dominam perante a possibilidade de aceitação de um passado traumático 

(inerente à aceitação das partes), a par com o receio de ser louca, má ou mentirosa (que 

concebe como “invenções estúpidas” ou reflexo de perda de controlo). Esta experiência 

interna vivenciada parece igualmente carecer de significado, sendo o processo de atribuição 

de significação à existência das partes igualmente interrompido. Questiona-se: O que as partes 

significam? Se as partes são reais, então porquê tanta culpa e medo? A “única solução” 

parece assim ser negar a existência das mesmas, ainda que a culpa e os sentimentos 

associados sejam exacerbados. A própria Emília esclarece numa das partilhas o ciclo presente 

neste processo: “Nunca pensei muito nisso mas muitas vezes sinto-me má só em pensar em 

aceitar a hipótese de existirem realmente partes em mim assim tão dissociadas - 

provavelmente também implica a aceitação de que coisas realmente duras tenham acontecido 

na minha vida para que essa dissociação tão marcada ocorresse, o que me leva logo para 

uma culpa tão extrema e intensa ('ouço' imediatamente: mentirosa, maldosa, louca, 
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caprichosa!)'que a única solução parece ser negar a existência dessas partes. O problema é 

que, quanto mais tento comprovar que elas não existem, maior é a evidência em contrário, o 

que leva novamente à culpa, etc.”. 

Em terceiro lugar, a aceitação das partes como pertencentes à sua identidade implica 

contemplar uma nova percepção do self. A de não ser o self que julga ser - mentirosa, louca 

ou má, de talvez ter direito a existir e não ser um peso para os outros, que talvez tenha 

qualidades, capacidades e competências em si. Implica aceitar que as características e 

esquemas de apropriação da realidade interna e externa tão díspares entre as várias partes e 

face a si própria fazem parte da sua identidade, um self arquipélago. O trecho seguinte ilustra 

a ideia referida: “Por um lado parece inacreditável que eu saiba / consiga fazer coisas boas e 

bem feitas, por outro, sinto-me tolhida pela culpa e pela vergonha. (...) se elas fazem coisas 

que eu não sei fazer, como pode alguma delas ser / fazer parte de mim? Aceitá-las também 

implicaria aceitar que, a par de tudo o resto, também existiriam coisas boas e bonitas em 

mim, não apenas capacidades ou traços giros, assim como sensibilidades e vulnerabilidades 

com sentido. É isso. Aceitá-las seria também aceitar que existem motivos válidos para o meu 

sofrimento, que não é tudo da minha cabeça, que afinal não sou má nem mentirosa nem 

maluca.”  

Por quarto, coexiste uma outra ambivalência. Ainda que sistematicamente enuncie não 

aceitar as partes como pertencentes à sua identidade, ao percepcionar o receio e tristeza 

experienciados face à possibilidade de perder as mesmas, questiona-se se afinal não restarão 

dúvidas face à existência de partes. Em essência, como pode sentir receio de perder algo que 

não lhe pertence? Como pode não aceitar algo como seu, quando afinal o medo e tristeza 

espreitam face à perda desse algo? Nas suas palavras, partilha: “Será que, nalgum pedacinho 

de mim, existe a noção da possibilidade de perda de alguma parte de mim? (...),  se por um 

lado é difícil aceitar a existência das partes, por outro sinto uma profunda tristeza perante a 

possibilidade de perdê-las, o que parece sugerir que, nalgum sítio em mim, nunca houve 

dúvidas face à existência das mesmas. E este intenso e absurdo antagonismo é também 

profundamente encurralante. Ou pelo menos assim o sinto.”  

Por último, acresce-se a incerteza em volta da aceitação das partes dissociadas como 

pertencentes à sua identidade, se permite contemplar a dissociação ou antes, a integração. 

A quarta categoria definida, “Auto - sabotagem de partilhas acerca das relações entre a 

Emília e as manifestações das partes” ocorre no espaço terapêutico através de acusações e 

interpretações do comportamento por parte da Emília, que faz com que ambos percam tempo 
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de sessão, desviando a atenção de assuntos e partilhas importantes, que caem em 

esquecimento. 

Na última categoria apresentada, “Outros factores que dificultam o processamento das 

memórias traumáticas”, enunciam-se emoções tais como a vergonha, medo, culpa, raiva; 

somatizações na forma de intensa dor no corpo, cabeça, de garganta e a dissociação que são 

amplificadas quando a Emília é convidada a processar realidades dolorosas, ou está próxima 

de um dado insight. As predominantes crenças de que é má ou de que o acesso às memórias 

traumáticas será intolerável a par com a ausência de recursos internos quando surgem 

alterações para pior nas relações com o mundo exterior/vida profissional e pessoal, 

constituem factores adicionais que impedem a construção de significados reparadores e 

apropriação da experiência e, por sua vez, impedem o processamento das memórias 

traumáticas, uma dos elementos centrais ao curso da integração das partes. 

 

V. DISCUSSÃO E CONCLUSÃO 

Nesta secção serão discutidos de forma sintética os principais resultados alcançados no 

estudo de caso da Emília e a sua relação para com os objetivos propostos, assim como as suas 

potenciais implicações no domínio da investigação, prática clínica e treino em psicoterapia 

em pacientes com Perturbação Dissociativa de Identidade. Serão paralelamente apresentadas 

as limitações da presente investigação e feitas sugestões de estudos futuros.  

A presente investigação possibilitou uma exploração relativamente exaustiva dos 

elementos mais significativos ao nível de processos e mecanismos de mudança que indiciam o 

processo de integração entre partes do self dissociadas, num processo terapêutico de longa 

duração, numa paciente com Perturbação Dissociativa de Identidade, fundamentando-se quer 

na voz da paciente como na voz do terapeuta. Contribuiu assim para uma compreensão teórica 

e clínica mais aprofundada da pessoa com Perturbação Dissociativa de Identidade, bem como 

sobre o processo de integração entre partes do self dissociadas. Obstáculos nesta dança de 

aproximação, ora da dissociação ora da integração, foram identificados ao longo do processo 

terapêutico. Parece assim que os objectivos inicialmente propostos foram alcançados ainda 

que, em virtude de limitações de espaço, os mesmo não serão aqui totalmente expostos. 

 Em primeiro lugar, o presente estudo de caso possibilitou tecer um quadro 

relativamente coerente e abrangente da pessoa com um self múltiplo dissociado. A Emília é 

constituída por múltiplas partes do self dissociadas entre si que, apesar de experienciadas 

como distintas e separadas, fazem parte do todo maior ou a identidade global do self. Cada 
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uma dessas partes, constitui uma entidade intrapsíquica com uma perspectiva particular acerca 

do self, das outras partes e do mundo, tal como descrito por Nijenhuis & van der Hart (2011). 

Paralelamente, cada uma das partes transporta um conjunto de afectos, memórias e sensações 

físicas não simbolizadas, dado que vivem numa realidade alicerçada no espaço e tempo dos 

eventos traumáticos, a chamada terceira realidade definida por Kluft (2000).  

Também neste sentido, é de suma importância realçar o profundo conhecimento que 

cada uma partes dissociadas tem, não só relativamente a pedaços da história passada da 

Emília, como relativamente à sua experiência interna e externa presente,  aliado ainda ao facto 

de as partes do self dissociadas não negarem fazer parte da própria Emília (negação essa, tão 

frequente, na última relativamente às suas partes). Esse conhecimento é reflexo da vivência e 

história de cada uma dessas partes que compõem o seu self.  

Se recordarmos a génese da fractura de um self relativamente unificado num self 

parcialmente fragmentado, tal como aquele que compõe a identidade dissociativa, parece que 

se torna claro que, por um lado, estas mesmas partes foram elaboradas e estruturadas através 

de mecanismos simbólicos e desenvolvimentistas com o objectivo de guardarem as memórias 

traumáticas, afectos e comportamentos intoleráveis, que foram por elas vivenciados, no lugar 

da pessoa com identidade dissociativa (e.g., Kluft, 1984; Putnam, 1997). Torna-se por isso 

compreensível que, a parte aqui designada por parte hospedeira (entendida como a Emília), ao 

estar “ausente” no momento do trauma, uma vez ter dado lugar a uma das partes que o 

vivenciou, tivesse consequentemente desenvolvido amnésia para o evento traumático (Shusta-

Hochberg, 2004). Esta visão é ainda coincidente com a formulação proposta por van der Hart 

e colaboradores (2006) de que o ANP - a parte responsável pelo funcionamento na vida diária 

(a Emília) - tem amnésia, anestesia sensorial e emocional face ao trauma, ao contrário dos 

EPs – parte emocional da personalidade (partes do self dissociadas) - que re-experienciam as 

memórias traumáticas. Portanto, ainda que a própria Emília tenha um acesso limitado à sua 

história do self, são as suas próprias partes que detêm um acesso privilegiado a pedaços da sua 

própria história de self. É por isso que conseguem atribuir significado às suas experiências 

problemáticas, uma vez terem acesso a um passado que é maioritariamente inacessível à 

própria paciente.  

Em segundo lugar, o estudo de caso da Emília permitiu ilustrar uma trajectória 

possível de um conjunto de processos e mecanismos de mudança que ocorrem ao longo do 

processo psicoterapêutico, à medida que um funcionamento mais integrado entre partes do 

self dissociadas vai-se estabelecendo. Essas mudanças acontecem de um modo inter-

relacionado, quer num nível intrapsíquico, em termos da relação da Emília consigo mesma, 
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quer num domínio intra-relacional, no que à relação da Emília com as partes e das partes entre 

si compreende. Manifestam-se inicialmente na arena do espaço terapêutico, sendo 

posteriormente transpiradas nas relações com o mundo e os outros, tendo em conta que é a 

partir de uma relação de segurança, de confiança e de ligação estabelecida com o terapeuta, 

que a reconexão face ao self, aos outros e ao mundo é restituída (Hirataka, 2009). 

Embora sejam observáveis avanços e recuos sistemáticos no decorrer do processo de 

integração, um tanto ou quanto aleatórios, em resultado desses recuos, nunca se volta 

exatamente ao mesmo sítio do qual se partiu. Todas essas mudanças descritas cuidadosamente 

na secção anterior estão inter-relacionadas, podendo ser vistas quer como um conjunto de 

processos, eventos ou marcadores que indiciam o processo de integração em curso, quer como 

mecanismos de mudança que facilitam a ocorrência do próprio processo de integração da 

identidade ou como resultado desse. Certas mudanças influenciam directa ou indirectamente 

outras, criando os alicerces para as outras se instaurarem e consolidarem ao longo do tempo. 

Destaca-se que, a Emília adquiriu uma consciência progressivamente ampliada acerca 

de um modo de funcionamento dissociativo aprendido no passado, que se reflete agora no 

presente, bem como um auto-conhecimento acrescido acerca do seu próprio self múltiplo, o 

que se traduz paralelamente, num estar mais plenamente presente no aqui e agora. O passado, 

presente e futuro tornam-se mais temporal e espacialmente ligados, pelo que a perturbação 

subjectiva face aos lapsos temporais anteriormente concebidos como normais, é amplificada. 

Essas conquistas progressivamente adquiridas pela paciente em termos de capacidades 

estruturais de processamento da informação mais robustas, são concordantes com as descritas 

nos estudos de caso de PDI apresentados por Rothschild (2009) e por Humphreys (2009). 

Também Dimaggio e colaboradores (2010), colocam a tónica na relação entre adaptação, 

multiplicidade e integração, ao enfatizarem o papel desempenhado por uma consciência e 

acesso ampliado às várias partes do self, de modo a integrá-las numa narrativa autobiográfica 

pessoal, independentemente do quadro psicopatológico ou disfunção presente.    

Para além disso, à medida que a Emília vai adquirindo mais recursos internos de 

gestão quer do mundo interior como do exterior, a par de novas necessidades e desejos 

emergentes (e.g., ânsia em usufruir a sua vida de uma forma mais presente), uma progressiva 

maior abertura à aceitação das partes como pertencentes à sua identidade, começa a ser 

desenhada. Uma permissão progressivamente crescente para estar numa postura de 

curiosidade face a si e dentro de si, e de expressão da possibilidade de existência de partes do 

self dissociadas começa a espreitar. Por sua vez, uma capacidade igualmente acrescida das 

partes se expressarem através da Emília é emergente, o que indicia a ocorrência de um 
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processo de fusão, processo esse que se espelha numa maior comunicação, partilha e 

integração interna, quer na relação da paciente com as suas partes, quer na relação dessas 

partes entre si. Afinal, o alicerce da integridade, coerência e continuidade do sistema self 

implica essencialmente uma ligação recíproca entre diversos subsistemas do self (Lamagna, 

2011; Lamagna & Gleiser, 2007).  

Assim, ao invés da Emília ficar sob o controlo de uma dada parte sob a forma de 

dissociação estrutural, à medida que as suas partes vão sendo progressivamente aceites como 

pertencentes à sua identidade, passa a encontrar-se sob a influência de uma parte que “tinge” 

o seu sentir, agir e ser. Ou seja, é a Emília que permanece presente, mas progressivamente 

mais consciente da ocorrência do processo de “experimentar o mundo através dos olhos” de 

uma dada parte. Experiencia certas emoções, sensações, e cognições que parecem não se 

enquadrar directamente em si mesma, mas antes nas características e peculiaridades de uma 

dada parte. E ainda que as partes sejam concebidas como distintas e separadas pela própria 

paciente relativamente a si mesma, à medida que as emoções, sensações e memórias, 

anteriormente dissociadas numa dada parte, são apropriadas pela própria, no sentido de 

partilhadas com e pela Emília, começam a ser gradualmente percepcionadas como 

pertencentes à sua identidade. Por conseguinte, quanto maior a aceitação da multitude do self, 

maior a potencialidade de integração nessa multitude interna.  

De certo modo, o processo de integração na Perturbação Dissociativa de Identidade é 

correspondente ao processo de inserção das partes no todo, num lógica em que a soma das 

partes é mais do que o todo (Howell, 2005). Implica a partilha de experiências emocionais, 

cognitivas e sensoriais entre partes dissociadas, a integração de informação anteriormente 

dissociada nas partes, pelo que é fomentada a integração do aqui-e-agora com a consciência 

do passado-presente-futuro. A aceitação, enquanto experiência de aceitar e refletir acerca da 

existência de outras partes (Bromberg, 1998, citado por Rothschild, 2009) pode ser vista 

como um dos eventos precedentes ou co-concorrentes ao processo de integração. O mesmo se 

aplica aos processos fusionais em curso, tipicamente descritos no curso do processo de 

integração entre partes do self dissociadas entre si (Brown, 2006; Kluft, 1993; ISSTD, 2011). 

De central importância no processo de integração da identidade parecem afigurar-se, 

como mecanismos de mudança por excelência, a construção progressivamente mais 

diferenciada de significados potencialmente reparadores para a experiência e self, à medida 

que as experiências problemáticas vivenciadas no presente são, por sua vez, ligadas a um 

passado até então inacessível, que emerge como o pano de fundo na compreensão de uma 

realidade interna “aparentemente” carente de sentido.  
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Além disso, é essencialmente através do processamento das memórias traumáticas, 

mediante a recordação, revivência e integração dos eventos traumáticos e de fortes emoções e 

sensações físicas associadas, quer nas partes quer na própria Emília, aliado ao 

“apessoamento” de pedaços de memórias e da vivência emocional e sensorial de cada uma 

das partes e da própria paciente, numa esfera de afectos, memórias e sensações anteriormente 

dissociados e agora religados, que o alicerce para a integração é redefinido. É também neste 

sentido que vai a proposta de van der Hart e colaboradores (2006) e Steele (2009) de que a 

integração da personalidade implica, num primeiro nível a síntese, a ligação e diferenciação 

dos vários elementos da experiência traumática. O segundo nível, a realização, implica a 

aceitação, consciência e reflexão acerca do impacto da experiência traumática, que envolve 

quer um processo de personificação – apropriação da experiência pessoal e acções – quer o de 

presentificação – o estar no presente com uma maior consciência da sua experiência 

subjectiva à luz de um passado e futuro. Por conseguinte, uma narrativa autobiográfica 

progressivamente mais coerente emerge (Courtois & Ford, 2009; ISSTD, 2011; van der Hart 

et al, 2006; van der hart & Brown, 1992).  

Nesta viagem de maior proximidade a um funcionamento mais integrado do self, 

foram identificados diversos bloqueios ou obstáculos que se relacionam, em essência, com os 

ingredientes de mudança na multiplicidade dissociada supracitados. Em torno do 

processamento de memórias traumáticas, construção de significados reparadores e 

apropriação da experiência e do self, ou aliás, de partes da experiência e de partes do self, quer 

presentes, quer “congeladas” num passado traumático. Por um lado, a negação de partes como 

pertencentes à sua própria identidade e, por inerência, a existência de experiências de 

socializações abusivas parece ser coincidente com a chamada “separação delirante” tal como 

enunciada na literatura (ISSTD, 2011). Essa assenta numa atribuição de significação à 

experiência disfuncional, ao ser direcionada para a própria ao invés de fundamentada num 

passado traumático (que é afinal, aparentemente desconhecido). No fundo, esse processo de 

negação não constituiu mais do que um mecanismo que visa contribuir para a manutenção da 

dissociação, que outrora adaptativa enquanto mecanismo organizador de sobrevivência do 

próprio self, deixa de o ser num novo contexto e à luz de novas circunstâncias e 

oportunidades. Como Power (2007) enuncia, a clivagem ou separação de aspectos do self, 

compromete a coerência interna, funcionamento adaptativo e bem-estar. 

Por outro lado, um outro receio experienciado pela Emília perante a possibilidade de 

integração de partes do self dissociadas, remete para a concepção da mesma como morte ou 

perda de partes, o que é congruente com o referenciado por diversos autores (e.g., Greaves, 
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1989; Kluft, 1993; Lemke, 2007). Associada encontra-se uma profunda tristeza e medo pela 

perda de recursos, habilidades e competências relativos a essas partes que, de alguma forma, 

constituíram e constituem mecanismos sofisticados para fazer face ao mundo interno e ao 

mundo exterior, ao promoverem uma optimização no funcionamento psicológico, social, 

interpessoal e até biológico. 

De facto, a multiplicidade de informação recolhida na presente investigação ilustra, de 

algum modo, o como quer a própria investigadora, assim como o terapeuta, dão por si 

perdidos nos meandros da complexidade, riqueza e fascinante multiplicidade que se afigura a 

paciente com Perturbação Dissociativa de Identidade. Ora esta questão pode ser vista como 

uma limitação, tal como se viu refletida no presente estudo, em que houve uma marcada 

dificuldade na selecção dos dados alcançados, uma vez se acreditar constarem múltiplas 

“pérolas” que brindariam o leitor com momentos de profunda aprendizagem e acesso a uma 

realidade, com a qual poderá ser pouco provável confrontarem-se na sua prática clínica, ou 

por outro lado, como uma potencialidade, quando se olha para a motivação subjacente. 

Pretendia-se a partilha das ditas “pérolas”, uma vez acreditar-se que essas poderão sensibilizar 

os clínicos para os processos de mudança internos e externos, bem como informar os 

terapeutas acerca da tomada de decisão clínica, quer num nível específico na Perturbação 

Dissociativa de Identidade, quer num domínio transteórico. Ao se aceder a processos e 

mecanismos de mudança que indiciam a ocorrência de um processo de integração entre partes 

do self dissociadas, paralelamente, informa-se os terapeutas acerca de um conjunto de 

processos ou objectivos estratégicos a serem promovidos em pacientes com Perturbação 

Dissociativa de Identidade, bem como transversalmente, noutros pacientes em psicoterapia 

com um self relativamente fragmentado, ainda que nem sempre no extremo dissociativo.  

E neste sentido, é também inquestionável a riqueza conseguida na recolha semanal de 

diários da terapia, ao longo de 34 sessões, bem como o aproveitamento desse potencial de 

dados, através de uma análise qualitativa de um estudo de caso, com recurso à Grounded 

Theory. De facto, são metodologias que privilegiam as experiências, significados e 

compreensões sobre como os intervenientes no processo terapêutico entendem a mudança nos 

seus elementos mais significativos, não tendo sido assim descurado nenhum dos protagonistas 

do espaço terapêutico (quer o que promove a mudança, quer o que a assimila). As mesmas, 

constituem meios igualmente adequados para ilustrar mudanças progressivas em pacientes 

num contexto naturalístico, o que foi amplificado na presente investigação, através da 

utilização de excertos ilustrativos de mudança na voz, quer do terapeuta quer da paciente. 

Acrescenta-se que esses poderão ser utilizados como um veiculo privilegiado de 
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aprendizagem e formação quer para jovens terapeutas, quer para terapeutas mais experientes. 

Afinal, até mesmo os últimos possuem um parco conhecimento acerca do fenómeno 

dissociativo, o qual é alimentado por mitos que invalidam a experiência da pessoa com 

identidade dissociativa e se refletem, numa prática clinica descuidada. 

 Por último, o recurso a 3 estratégias de validação da análise qualitativa, permite de 

algum modo contrabalançar as limitações advindas à generalização dos resultados alcançados 

no presente estudo de caso, ao reduzir a subjectividade inerente. Ainda neste aspecto, o facto 

do terapeuta e paciente terem sido dois dos auditores presentes, pode ser visto quer como um 

meio mais esclarecedor e idiossincrático na compreensão dos dados recolhidos ou como um 

meio também restritivo na presente análise, ao poder inserir enviesamentos de cada uma das 

realidades internas e externas em questão. 

Por sua vez, aliadas às limitações na multiplicidade e complexidade em que se traduz 

investigar o fenómeno da perturbação dissociativa, questionou-se muitas vezes até que ponto 

o foco do presente estudo foi desviado, ainda que, esses desvios possibilitassem o acesso a 

dados potencialmente ricos e a um contacto humano que, em muito, dignificava e incentiva a 

subsequente partilha de dados mais íntimos e valiosos do ponto de vista clínico. Uma vez que 

informação recolhida foi de excepcional quantidade e qualidade, surgiu a necessidade de 

“abrir mão” de outros dados potencialmente interessantes. Nomeadamente, espera-se num 

estudo futuro poder demonstrar à comunidade científica como o terapeuta promoveu os 

processos de mudança ou vislumbres da mesma que foram na presente dissertação descritos. 

A título de exemplo, emerge um estar terapêutico potencialmente inovador. O “abrir espaço 

na ponte de confusão”, que compreende um estar responsivo e respeitador ao onde e como 

está a paciente, espaço esse descrito por espaço para ponte de confusão passado-presente. Isto 

porque, implica que o terapeuta permaneça presente perante a parte ou a paciente sob um 

influência numa dada parte, sem diferenciar o passado do presente, mas simplesmente dando 

permissão para o estar com a paciente onde ela está e como está, ao seu próprio tempo e 

ritmo. Outro exemplo ainda seria o “multiplicação do self do terapeuta”, uma operação 

terapêutica em que o terapeuta mantém alianças e agendas de trabalho terapêutico 

diferenciadas consoante as partes em causa, quando estas ainda se encontravam ou 

apresentam de forma dissociada.  Entre a “multiplicação do self do terapeuta” e o “abrir 

espaço na ponte de confusão” surgirão variedades de intervenções terapêuticas interessantes, 

umas descritas na literatura, outras nem tanto, na medida em que são criadas com a supervisão 

que a paciente oferece ao terapeuta. 
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Por último, propõem-se que para estudos futuros a análise do presente estudo de caso 

numa sequência temporal ainda mais alargada, de modo a observar em que medida os 

processos de mudança identificados são relativamente estáveis, consolidados ou 

temporalmente estabelecidos, no sentido de corroborar os dados já presentemente recolhidos 

e, explorar numa linha longitudinal acrescida, que outros processos e mecanismos de 

mudança são manifestos comportamental e mentalmente em pacientes com Perturbação 

Dissociativa de Identidade, validando ou descobrindo novas evidências empíricas que 

permitam fortalecer as dados já recolhidos. Seria ainda particularmente útil, procurar perceber 

como se ligam os processos de mudança identificados na paciente com os objectivos e 

operações terapêuticas promovidos pelo terapeuta, no sentido de informar como é promovida 

a integração. Por fim, a comparação de múltiplos estudos de caso com Perturbação 

Dissociativa de Identidade, numa linha metodológica idêntica à do presente estudo, poderia 

ser uma aposta interessante. Emergiria como uma mais valia não só em termos de 

amplificação da compreensão do fenómeno de integração, bem como no sentido de colmatar 

as fragilidades de generalização dos resultados apontadas ao estudo de caso. 

Desse modo, os resultados alcançados pelo presente estudo, ainda que limitados do 

ponto de vista de generalização, são potencialmente ricos do ponto de vista de descrição, de 

compreensão e explicação do fenómeno da integração.  Integração essa que, acima de tudo 

não deixa de ser um processo, mecanismo ou até resultado último, aliciante para a maioria dos 

pacientes que procuram ajuda terapêutica. Quer se com isto dizer que, os processos de 

mudança descritos neste estudo de caso da Emília, poderão ser perspectivados pelos 

terapeutas de qualquer orientação teórica ou até mesmo, por qualquer problemática de 

disfunção psicológica onde esteja presente uma acrescida fragmentação, desligamento e 

conflito interno. 
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ANEXO I 

Guião de Diário do Terapeuta – folha de instruções 

  



 

 

O Projeto do Diário da Terapia - Linhas orientadoras  para o Terapeuta 

(Mackrill, 2011, tradução e adaptação por Ferreira & Conceição, 2011) 

A presente investigação tem como objectivo compreender como ocorre, em psicoterapia, o 

processo de integração das partes dissociadas entre si na Perturbação Dissociativa de 

Identidade. Por outras palavras, pretende-se identificar quais os factores facilitadores e/ou 

indicadores do processo de integração das partes dissociadas entre si, capturando as diferentes 

dimensões de mudança bem como os mecanismos que promovem essas mudanças.  

A sua participação é voluntária e poderá ser interrompida a qualquer momento. No entanto, a 

investigação pretende constituir um contributo para a melhoria da prática clínica, 

nomeadamente em pacientes com Perturbação Dissociativa de Identidade, sendo a sua 

colaboração neste estudo de extrema importância para o aprofundamento do conhecimento 

sobre os processos de mudança. Além disso, a literatura científica informa-nos que a 

realização de registos de diários tais como os sugeridos, podem ter, e frequentemente têm, 

potenciais benefícios já no decorrer do próprio processo terapêutico. 

Se escolheu participar neste projeto, terá de estar interessado em investigar a ligação entre o 

que acontece nas sessões de psicoterapia e as mudanças da vida da sua paciente, bem como 

em tornar-se um co-investigador da sua própria prática clínica. Gostaríamos de o convidar a 

partilhar, nas suas próprias palavras, aqueles que foram para si os momentos mais 

significativos no processo terapêutico e em que medida considera que esse teve implicações 

no contexto de vida fora da terapia da sua paciente, no sentido de investigar a ligação entre o 

que acontece nas sessões e as mudanças na vida dos pacientes. Tudo isto para contribuir para 

o desenvolvimento da prática clínica, nomeadamente de melhores terapeutas mais sensíveis e 

responsivos às especificidades de pacientes com Perturbação Dissociativa de Identidade. 

Espera-se também tornar mais reconhecível como os pacientes utilizam a psicoterapia. 

Em termos genéricos, a sua participação no estudo consiste num registo semanal na forma de 

diário, no qual (tal como a sua paciente) escreverá após cada sessão sobre o que considera que 

de mais significativo aconteceu, durante um mínimo de vinte sessões. A sua paciente terá 

também de fazer um registo antes de cada sessão, acerca de novas e diferentes experiências na 

sua vida. No total, escreverá n diários e a paciente escreverá n x 2 diários – duas vezes entre 

cada sessão e terapeuta, sendo n o número de sessões. Esses registos em diário poderão ser 

semanalmente partilhados entre o terapeuta e a paciente, se assim o entenderem e negociarem, 



 

 

possibilitando espaço para quaisquer esclarecimentos ou questões que surjam no sentido de 

contribuir beneficamente para o processo terapêutico, ao mesmo tempo que contribuiem para 

esta investigação. Por sua vez, será por intermédio do terapeuta que a investigadora terá 

acesso aos diários da paciente e do próprio terapeuta. 

É lhe dada total liberdade para escolher a quantidade e tipo/conteúdo de informação que 

deseja revelar bem como o tempo despendido na sua realização. Haverá provavelmente 

aspectos que escolherá guardar para si. Está tudo bem. No entanto, quanto mais escrever, 

quantos mais detalhes partilhar, mais poderemos aprender. Para participar é importante que se 

envolva pessoalmente na tarefa e escreva!  

Há um conjunto de linhas orientadoras para a paciente. Essas orientações contêm detalhes que 

não são incluídos aqui, por isso, seria vantajoso que se familiarizasse com as mesmas no 

sentido de poder ajudar a sua paciente com quaisquer questões que possam surgir. Se tiver 

quaisquer dúvidas, não hesite em contactar-me. 

Por favor, ajude a paciente na sua participação no decorrer do projeto. Pode fazer isso por, por 

exemplo, durante algumas das sessões perguntar o seguinte: 

“Como vai a escrita nos diários?” 

“O que acha acerca do guião sugerido? Tem conseguido segui-lo?” 

“Tem na sua frente o guião com as ajudas/exemplos quando escreve o diário? Eu 

recomendaria - lhe que o fizesse.” 

“É importante para o projeto que tente e siga as instruções.” 

“Se não está a conseguir seguir as instruções fornecidas, o que o tem dificultado?” 

 

 

 

 

 

 



 

 

O Método – Guião do Diário 

Anote a data em que escreve o diário: dia/mês/ano 

Anote a data da sessão a que se refere: dia/mês/ano 

Após cada sessão (de preferência dentro de 48 horas) - responda às seguintes perguntas e 

escreva o máximo de detalhes possível, por favor.  

a) O que foi, para si, significativo na sessão?  

Atribua a cada um dos aspectos que identificou como significativo um número (1,2,3, etc). 

Descreva tudo o que considera que foi significativo tão detalhadamente quanto possível. 

Lembre-se, nada é demasiado trivial para o diário. Algum aspecto significativo pode estar 

escondido em algo que considera trivial. Frequentemente, os novos resultados da investigação 

estão escondidos em pequenos detalhes. Esta é a potencialidade da investigação qualitativa. 

Gostaríamos de o convidar a explicar-nos o porquê de esses acontecimentos terem sido tão 

significativos para si. Conte-nos como foi para si experienciar esses acontecimentos que 

descreve como significativos, nos vários elementos que compõem essa vivência (O que 

pensou? Como se sentiu? Como reagiu ou o que fez?).  

 

Pode, por exemplo, partilhar quais o(s) momento(s) no decorrer da sessão mais difícil(éis) 

para si. Ajude-nos a compreender o porquê de esse(s) ter(em) sido momento(s) 

particularmente desafiador(es). Ajude - nos a imaginar como foi para si a vivência do(s) 

momento(s) descrito(s). Conte-nos o que aconteceu, o que pensou, como se sentiu e como 

lidou com esse(s) desafio(s). 

 

Outro exemplo de partilha possível seria contar-nos outro(s) segmento(s) em que ficou 

surpreendido com o ocorria no decorrer da sessão, consigo mesmo ou com a paciente. Mais 

especificamente, se o rumo tomado na sessão surpreendeu-o, o que aconteceu no decorrer 

dessa que não esperava? O que acha que poderá estar subjacente a esse(s) 

acontecimento(s) surpreendente(s)? Algo que ocorreu durante a semana na vida da paciente 

fora da terapia ou alguma das metodologias de intervenção ou estratégias que adoptou na 

presente sessão? Essas são apenas algumas das reflexões para as quais seria importante 



 

 

conhecermos o seu ponto de vista, mas por favor não se deixe limitar apenas por estas 

questões. 

 

Poderá ainda descrever alguns aspectos interventivos a que recorreu independentemente de 

estarem ou não associados aos acontecimentos significativos relatados, e quando achar que 

possam estar associados, explicite-o(s).”  

 

Seria também interessante se partilhasse algo que no decorrer da sessão (e contexto da 

interação terapêutica) tenha observado na paciente que lhe tenha dado a sensação de 

sinalizar uma potencial integração de partes dissociadas entre si. Concretize em um ou 

mais exemplos de momentos/segmentos da sessão que justificam a sua percepção. Procure 

identificar que marcadores detectou que indiciavam um potencial processo integração da 

identidade em curso. Quais as estratégias de intervenção adoptadas ou outros factores que 

legitimam os potenciais ganhos percepcionados? Mesmo que lhe pareça não ter existido 

propriamente uma tarefa terapêutica estruturada (com uma designação universal), não hesite 

em escrever o que quer que seja que considera que enquanto metodologia de intervenção ou 

estratégia, poderá ter facilitado o curso do processo de integração. Por exemplo, pode até 

apenas ter sido uma dada frase, questão ou até uma tarefa terapêutica que criativamente 

pensou que faria sentido naquele momento.  

 

Consegue ainda contar-nos algum momento da terapia, na presente sessão, que lhe deu a 

sensação de ter sido potencialmente ajudador, produtivo ou útil para a paciente? Descreva-

o por favor tão minuciosamente quanto possível, como se o leitor conseguisse ser 

transportado para esse momento, ao mesmo tempo que relata como foi para si essa vivência. 

Como se permitisse a aceder à sua forma de pensar, sentir e experienciar naquele 

momento. Como se permitisse através das suas palavras, viajar até ao momento descrito. 

Conte-nos o que acha que fez a paciente sentir-se ajudada e satisfeita com o que recebeu 

nesta sessão. E o inverso, também aconteceu? Consegue ainda contar-nos algum momento 

da terapia, na presente sessão, que lhe deu a sensação de não ter sido potencialmente 

ajudador, produtivo ou útil para a paciente? Conte-nos o que aconteceu na sessão que 

paradoxalmente transmitiu-lhe a mensagem de que não estava a ajudar a paciente no 



 

 

processo de integração da identidade e que justificação acredita explicar o sucedido. 

Explique-nos tão detalhadamente quanto possível, o que aconteceu que não o fez sentir 

completamente satisfeito com o que aconteceu nesta sessão. Tendo em conta o processo de 

intervenção, os objectivos estratégicos adoptados na presente sessão e face ao impacto que 

percepcionou que os mesmos tiveram na paciente, suponha que seria convidado a repetir a 

sessão. O que teria feito de maneira diferente? Porquê?  

b) Como acha que esses aspectos significativos enunciados desempenharão um 

papel na vida da paciente fora da terapia? 

Percorra cada um dos aspectos significativos registados, um por um, e escreva as suas 

reflexões relativamente a como acha que esses aspectos significativos podem ter 

desempenhado um papel importante na vida da paciente fora da terapia. Lembre-se – nada é 

demasiado trivial para o diário. Apenas escreva tudo o que pensa. Se não conseguir 

compreender porque algo pode ser significativo para a vida da sua paciente, escreva apenas 

isso. Utilize os mesmos números usados anteriormente (1a, 2a, 3a, etc), de forma a que 

consigamos acompanhar cada aspecto que identificou como significativo. Ainda que 

obviamente saibamos que não conseguirá prever quão significativas serão as sessões para a 

vida da paciente fora da terapia, gostaríamos, no entanto, de ouvir os seus pensamentos face a 

isso. 

O que mais irá acontecer? 

No decorrer da semana, após o final de cada sessão, poderá partilhar os seus registos de diário 

com a sua paciente e terão oportunidade de discutirem a experiência entre ambos, clarificar e 

falar sobre questões importantes que tenham surgido relacionadas com a tarefa e/ou processo 

terapêutico. Enviará posteriormente por e-mail ambos os diários para a investigadora. 

 

Os registos de diários serão alvo de uma análise qualitativa sistemática no sentido de 

identificar os processos e mecanismos de mudança facilitadores do processo de integração da 

identidade. Todos os dados fornecidos serão cuidadosamente guardados, aos quais apenas os 

investigadores terão acesso. 

 



 

 

Estrita confidencialidade será mantida: toda a informação comunicada referente a dados 

pessoais será removida, omitida ou codificada quando for alvo de análise. É garantida a 

proteção da confidencialidade no transporte e armazenamento dos materiais de investigação. 

Quando o estudo for publicado a nível académico, pseudónimos serão utilizados e informação 

pessoal identificável não será revelada. Em qualquer momento poderá ter acesso ao material 

que lhe diga respeito. 

 

Organização da escrita 

A experiência têm demonstrado que é importante ter um breve intervalo após a sessão, antes 

de escrever. Quando escrever, assegure-se de que o faz num sítio calmo e em paz – não 

responda ao telefone ou e-mails. Considere o tempo de escrita do diário como se estivesse na 

sessão com a paciente. Dê pelo menos a si mesmo uma hora. 

 

Se tiver qualquer questão relativamente à sua participação ou à investigação, a investigadora 

estará disponível para esclarecer ou fornecer informação adicional, se necessário. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

Guião de Diário da Paciente– folha de instruções 

  



 

 

O Projeto do Diário da Terapia – Linhas orientadoras para a Paciente 

(Mackrill, 2011, tradução e adaptação por Ferreira & Conceição, 2011) 

A presente investigação tem como objectivo compreender como ocorre, em psicoterapia, o 

processo de mudança. Por outras palavras, pretende-se identificar quais os factores 

facilitadores e/ou indicadores do processo de integração de experiências dissociadas ou de 

difícil entendimento, capturando as diferentes dimensões de mudança bem como os 

mecanismos que promovem essas mudanças. Neste sentido, gostaríamos de a convidar a 

partilhar, nas suas próprias palavras, aqueles que foram para si os momentos mais 

significativos no processo terapêutico e em que medida considera que esse teve implicações 

no seu contexto de vida fora da terapia.  

A sua participação é voluntária e poderá ser interrompida a qualquer momento. Se escolher 

fazê-lo, diga ao seu terapeuta. Isso não afectará a continuação do seu acompanhamento 

terapêutico. No entanto, este estudo pretende constituir um contributo para a melhoria da 

prática clínica, com pacientes com características ou dificuldades semelhantes, sendo a sua 

colaboração de valiosa importância para o aprofundamento do conhecimento sobre os 

processos de mudança associados à transformação das dificuldades que lhe são familiares. 

Além disso, a literatura científica informa-nos que a realização de registos de diários tais 

como os sugeridos, têm potenciais benefícios durante o próprio decorrer do processo 

terapêutico. Assim, a participação neste projeto pode apoiar a sua terapia. Estar em terapia é 

sobre investigar a sua própria vida. É sobre tornar-se mais sábio, relativamente ao porquê da 

sua vida ser como é e analisar possibilidades de mudança. A participação neste projeto pode 

ajudá-la a fazer isso. 

Se escolheu participar, escolheu tornar-se um investigador, investigar a sua própria vida e em 

como utiliza a terapia. É sobre isso que se trata este projeto – analisar como os pacientes 

conseguem mudar-se a si próprios e como utilizam os terapeutas nesse sentido! Gostaríamos 

de saber mais sobre o que acontece nas sessões de terapia, e como o que acontece nessas 

relaciona-se com a sua vida fora da terapia, de forma a desenvolver melhor terapeutas, mais 

sensíveis e responsivos às especificidades de pacientes com algumas características ou 

dificuldades semelhantes às suas. 

Em termos genéricos, a sua participação no estudo consiste num registo semanal na forma de 

diário, no qual (tal como o seu terapeuta), escreverá após cada sessão sobre o que considera 



 

 

que de mais significativo aconteceu, durante um mínimo de 20 sessões. Terá também de fazer 

um registo antes de cada sessão sobre novas e diferentes experiências na sua vida. No total, 

escreverá pelo menos n x 2 diários – duas vezes entre cada sessão e terapeuta escreverá n 

diários, sendo n o número de sessões. Esses registos em diário são semanalmente partilhados 

entre a paciente e terapeuta, caso assim o negoceiem, possibilitando espaço para quaisquer 

esclarecimentos ou questões que surjam, no sentido de poder contribuir beneficamente para o 

seu processo terapêutico ao mesmo tempo que fornece dados para esta investigação. Por sua 

vez, será por intermédio do terapeuta que a investigadora terá acesso ao seu diário e ao 

próprio terapeuta. 

É lhe dada total liberdade para escolher a quantidade e tipo/conteúdo de informação que 

deseja revelar bem como o tempo despendido na sua realização, respeitando o seu ritmo de 

auto-revelação e de exposição a conteúdos dolorosos. Haverá provavelmente aspectos que 

escolherá guardar para si. Não há problema! No entanto, quanto mais escrever, quantos mais 

detalhes partilhar, mais poderemos aprender. Para participar é importante que se envolva 

pessoalmente na tarefa e escreva! 

O Método – Guião do Diário 

Como referido anteriormente, está convidada a escrever um diário no decorrer de pelo menos 

20 sessões de terapia. Terá de escrever duas vezes entre as sessões - após cada sessão e antes 

da sessão seguinte. Quando o fizer, siga por favor estas instruções. 

Anote a data em que escreve o diário: dia/mês/ano 

Anote a data da sessão a que se refere: dia/mês/ano 

1) Após cada sessão (de preferência dentro de 48 horas) - responda às seguintes perguntas e 

escreva o mais detalhadamente possível. 

 

a) O que foi, para si, significativo na sessão? 

Experimente e descreva tudo o que foi para si significativo com tanta precisão quanto 

possível. Está convidada a escrever muito. Observe o que foi particularmente significativo 

para si. Atribua um número a cada um dos aspectos significativos enunciados (1,2,3, etc). 

 



 

 

Por exemplo - talvez tenha falado acerca de alguma coisa importante (descreva o que foi). 

Podem ter havido coisas que o terapeuta disse ou evitou dizer que eram para si importantes 

(descreva-as). Talvez a forma como o terapeuta estava próximo de si foi importante 

(descreva como o terapeuta estava). Talvez outros aspectos foram importantes para si. Por 

exemplo, o terapeuta disse-lhe “Olá” de uma maneira habitual, ou parecia cansado/feliz. 

Talvez as cadeiras na sala estivessem posicionadas de uma maneira diferente ou o terapeuta 

não reparou no seu novo penteado? Escreva, em detalhe, o que acha que foi significativo. 

Queremos aprender. Lembre-se, nenhum detalhe é demasiado trivial para que seja escrito.  

Pode por exemplo partilhar o(s) momento(s) no decorrer da sessão que foram 

particularmente difícil(éis) para si e/ou outro(s) segmento(s) em que ficou surpreendida 

consigo mesma, com o terapeuta ou com o ocorria no decorrer da sessão. Ajude - nos a 

compreender o que aconteceu e como foi para si a vivência do(s) momento(s) descrito(s) (O 

que pensou? Como se sentiu? O que tinha vontade de fazer?). Ajude-nos a perceber o 

porquê de esse(s) ter(em) sido momento(s) particularmente desafiador(es) para si. 

Outro exemplo de partilha possível seria se houve algum momento na sessão que a fez sentir 

realmente ajudada (por exemplo, algo que o terapeuta lhe disse, uma tarefa terapêutica que 

foi convidada a realizar)? Descreva-o por favor, como se o leitor conseguisse ser 

transportado para esse momento, ao mesmo tempo que relata como foi para si essa vivência. 

Conte-nos o que a fez sentir ajudada e satisfeita com o que recebeu nesta sessão. E o 

inverso, também aconteceu? Consegue contar-nos algum momento da terapia, na presente 

sessão, que a fez sentir menos ajudada? Explique-nos tão detalhadamente quanto possível, o 

que aconteceu que não a fez sentir completamente satisfeita com o que recebeu nesta 

sessão. Assim, se algo lhe ficou a faltar ou se alguma necessidade em particular ficou 

inatendida, partilhe connosco o que gostaria que tivesse acontecido durante a sessão. 

b) Escreva os seus pensamentos sobre o porquê de esses aspectos terem sido 

significativos para si. 

Percorra mentalmente os aspectos significativos que anotou anteriormente em (a), um após o 

outro, e escreva as suas reflexões relativamente ao porquê de os ter considerado 

significativos. Atribua também um número a esses (1a, 2a, 3a, etc). Assim, poderemos ver no 

que está a refletir. Se não tiver quaisquer pensamentos relativamente ao porquê de alguma 

coisa ter sido significativa, escreva apenas “Não sei”. 



 

 

 

Anote a data em que escreve o diário: dia/mês/ano 

Anote a data da sessão a que se refere: dia/mês/ano 

2) Antes da próxima sessão (de preferência dentro de 48 horas) 

a) Escreva um diário acerca do tempo que passou desde a última sessão focando-

se nas .... 

Coisas novas que tem feito na sua vida.    

Coisas que tem feito de forma diferente.     

Coisas que tem experienciado de forma diferente, desde a última sessão. 

Mais uma vez, tente descrever todos os aspectos de forma tão precisa quanto conseguir, 

com tantos detalhes quanto possível. Está convidada a escrever muito. Sente-se quando 

tiver tempo, num local calmo e tranquilo e, mentalmente percorra o tempo que passou desde a 

última sessão – dia por dia (hora por hora) e pense onde esteve e no que fez. Escreva todas as 

experiências novas/diferentes, independentemente de lhe parecerem grandes ou pequenas. 

Atribua um número a cada uma dessas (1, 2, 3, etc). Lembre-se – nada é demasiado trivial 

para ser escrito no diário. Podemos encontrar alguma coisa de importante no que considerar 

trivial. 

 

Por exemplo, talvez estivesse numa cidade e comprasse umas roupas novas, ou 

experimentasse um novo tipo de queijo, ou tenha visto um programa de TV diferente. Talvez 

tenha dito alguma coisa a alguém que não o teria dito antes. Talvez tenha experienciado 

outras pessoas, de novas formas, ou tenha experienciado a si própria de uma maneira 

diferente (de autocarro, com um amigo, sozinha). Mas não deixe que estes exemplos limitem 

o que vai escrever. Por favor, escreva detalhadamente. Por exemplo, "Eu visitei a minha 

velha amiga Sofia, que já conhecia da escola, no seu apartamento. Ela pareceu-me diferente 

quando falou sobre o seu namorado. Pareceu-me insegura. Anteriormente, ela parecia-me 

ser sempre segura", etc. O ponto é que possamos obter uma imagem das coisas novas ou 

diferentes que tenha experienciado na sua vida quotidiana, à medida que se move de um lugar 

para o outro na seu dia-a-dia. 



 

 

  

Se não se sentir bem num dia e achar difícil escrever no diário, comece por escrever como se 

sente. Poderá ser capaz de responder às questões depois. Se ainda assim a escrita for muito 

difícil, faça um intervalo. Seja boa para si mesma. Tente novamente no dia seguinte. Anote a 

razão pela qual não conseguiu escrever, por exemplo, "hoje eu estava extremamente triste 

para escrever". 

 

b) Tente explicar o porquê de ter experienciado essas coisas diferentes ou novas. 

Percorra mentalmente as experiências novas/diferentes, uma por uma, e analise os seus 

próprios pensamentos relativamente ao porquê de ter experienciado o que registou. Atribua a 

cada uma dessas reflexões os respectivos números (1a, 2a, 3a, etc), para que possamos 

compreender a que experiência em particular os seus pensamentos se referem. Se não tiver 

quaisquer pensamentos a respeito do porquê de ter experienciado alguma coisa de 

novo/diferente, escreva "Não sei".  

 

Talvez tenha apenas feito alguma coisa simplesmente porque lhe apeteceu. Ou, se talvez 

pensar acerca disso, encontrará várias razões para o ter feito. Por exemplo, "Eu comprei 

umas roupas novas porque a minha amiga Sofia disse-me que o azul ficava-me bem, portanto 

eu só tive de sair e encontrar alguma coisa em azul; e ao mesmo tempo, eu precisava apenas 

de algumas roupas novas". Ou "eu chamei um amigo e disse-lhe como me sentia, como me 

sentia sozinha e saturada, que era o momento de fazer algo relativamente a isso, para não 

acabar como o meu pai". Ou "Eu realmente não sei porque tive a sensação de que a Sofia 

estava insegura. Talvez, eu tenho reparado que ela não é assim tão diferente de mim como eu 

pensava." Mais uma vez, lembre-se de que está convidado a escrever muito e com muitos 

detalhes, e que nada do que escrever é trivial. 

 

c) Qual o papel que acha que as sessões desempenharam nestas experiências 

novas ou diferentes? 

Percorra mentalmente as experiências novas ou diferentes, uma por uma, e investigue os seus 



 

 

próprios pensamentos sobre o porquê que as experienciou. Atribua a essas reflexões números 

(1b, 2b, 3b, etc), para que assim possamos perceber a que experiências novas/diferentes se 

está a referir. Se achar que as sessões não tiveram um papel relevante nessas experiências 

novas/diferentes, não há qualquer problema. Escreva apenas "Eu não consigo ver uma ligação 

com as sessões”. No entanto, pode ter pensamentos relativamente ao como as sessões 

desempenharam um papel nessas experiências novas/diferentes. Escreva abaixo esses 

pensamentos. 

 

Por exemplo, se por acaso pensou a respeito das sessões de terapia desde a última sessão, 

poderá partilhar em que situações e o que pensou. Escreva tão detalhadamente e com tanta 

precisão quanto possível.   

O que mais irá acontecer? 

O seu terapeuta também irá escrever um diário. Após cada sessão, irá responder às seguintes 

questões: 

b) O que foi, para si, significativo na sessão? 

c) Como acha que esses aspectos significativos enunciados desempenharão um papel na 

vida da paciente fora da terapia? 

 

No decorrer da semana, após o final de cada sessão, irá partilhar os seus registos de diário 

com o seu terapeuta e terão oportunidade de discutirem a experiência entre ambos, clarificar e 

falar sobre questões importantes que tenham surgido, relacionadas com a tarefa e/ou processo 

terapêutico. 

 

A experiência tem demonstrado que alguns pacientes ficam nervosos ao pensarem que irão 

ler o que o terapeuta escreveu. Se se sentir nervosa ou inquieta acerca disso, experimente 

esperar ler o que ele escreveu até antes do início da próxima sessão, assim não terá de 

aguentar durante muito tempo com potenciais questões. 

 

Os seus registos de diário serão enviados para a investigadora através do seu terapeuta. Serão 



 

 

alvo de uma análise qualitativa sistemática no sentido de identificar os processos e 

mecanismos de mudança facilitadores do processo de integração de si mesma e da sua 

identidade. Todos os dados fornecidos serão cuidadosamente guardados, aos quais apenas a 

investigadora e terapeuta terão acesso.  

 

Estrita confidencialidade será mantida: toda a informação comunicada referente a dados 

pessoais será removida, omitida ou codificada quando for alvo de análise. É garantida a 

proteção da confidencialidade no transporte e armazenamento dos materiais de investigação. 

Quando o estudo for publicado a nível académico, pseudónimos serão utilizados e informação 

pessoal identificável não será revelada. Em qualquer momento poderá ter acesso ao material 

que lhe diga respeito. 

 

Se tiver qualquer questão relativamente à sua participação ou à investigação, a investigadora 

bem como o seu terapeuta, estarão disponíveis para esclarecer ou fornecer informação 

adicional, se necessário. 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III 

Guião de Diário do Terapeuta – versão normal 

  



 

 

Guião do Diário da Terapia do Terapeuta 

(Mackrill, 2011, tradução e adaptação por Ferreira & Conceição, 2011) 

Anote a data em que escreve o diário: dia/mês/ano 

Anote a data da sessão a que se refere: dia/mês/ano 

Após cada sessão (de preferência dentro de 48 horas) - responda às seguintes perguntas e 

escreva o máximo de detalhes possível, por favor.    

a) O que foi, para si, significativo na sessão?  

Atribua a cada um dos aspectos que identificou como significativo um número (1,2,3, etc). 

Descreva tudo o que considera que foi significativo tão detalhadamente quanto possível. 

Lembre-se, nada é demasiado trivial para o diário. Algum aspecto significativo pode estar 

escondido em algo que considera trivial. Frequentemente, os novos resultados da investigação 

estão escondidos em pequenos detalhes. Esta é a potencialidade da investigação qualitativa. 

Gostaríamos de o convidar a explicar-nos o porquê de esses acontecimentos terem sido tão 

significativos para si. Conte-nos como foi para si experienciar esses acontecimentos que 

descreve como significativos, nos vários elementos que compõem essa vivência (O que 

pensou? Como se sentiu? Como reagiu ou o que fez?).  

Pode, por exemplo, partilhar quais o(s) momento(s) no decorrer da sessão mais difícil(éis) 

para si. Ajude-nos a compreender o porquê de esse(s) ter(em) sido momento(s) 

particularmente desafiador(es). Ajude - nos a imaginar como foi para si a vivência do(s) 

momento(s) descrito(s). Conte-nos o que aconteceu, o que pensou, como se sentiu e como 

lidou com esse(s) desafio(s). 

Outro exemplo de partilha possível seria contar-nos outro(s) segmento(s) em que ficou 

surpreendido com o ocorria no decorrer da sessão, consigo mesmo ou com a paciente. Mais 

especificamente, se o rumo tomado na sessão surpreendeu-o, o que aconteceu no decorrer 

dessa que não esperava? O que acha que poderá estar subjacente a esse(s) 

acontecimento(s) surpreendente(s)? Algo que ocorreu durante a semana na vida da paciente 

fora da terapia ou alguma das metodologias de intervenção ou estratégias que adoptou na 

presente sessão? Essas são apenas algumas das reflexões para as quais seria importante 

conhecermos o seu ponto de vista, mas por favor não se deixe limitar apenas por estas 

questões. 



 

 

 

Poderá ainda descrever alguns aspectos interventivos a que recorreu independentemente de 

estarem ou não associados aos acontecimentos significativos relatados, e quando achar que 

possam estar associados, explicite-o(s).”  

Seria também interessante se partilhasse algo que no decorrer da sessão (e contexto da 

interação terapêutica) tenha observado na paciente que lhe tenha dado a sensação de 

sinalizar uma potencial integração de partes dissociadas entre si. Concretize em um ou 

mais exemplos de momentos/segmentos da sessão que justificam a sua percepção. Procure 

identificar que marcadores detectou que indiciavam um potencial processo integração da 

identidade em curso. Quais as estratégias de intervenção adoptadas ou outros factores que 

legitimam os potenciais ganhos percepcionados? Mesmo que lhe pareça não ter existido 

propriamente uma tarefa terapêutica estruturada (com uma designação universal), não hesite 

em escrever o que quer que seja que considera que enquanto metodologia de intervenção ou 

estratégia, poderá ter facilitado o curso do processo de integração. Por exemplo, pode até 

apenas ter sido uma dada frase, questão ou até uma tarefa terapêutica que criativamente 

pensou que faria sentido naquele momento.  

Consegue ainda contar-nos algum momento da terapia, na presente sessão, que lhe deu a 

sensação de ter sido potencialmente ajudador, produtivo ou útil para a paciente? Descreva-

o por favor tão minuciosamente quanto possível, como se o leitor conseguisse ser 

transportado para esse momento, ao mesmo tempo que relata como foi para si essa vivência. 

Como se permitisse a aceder à sua forma de pensar, sentir e experienciar naquele 

momento. Como se permitisse através das suas palavras, viajar até ao momento descrito. 

Conte-nos o que acha que fez a paciente sentir-se ajudada e satisfeita com o que recebeu 

nesta sessão. E o inverso, também aconteceu? Consegue ainda contar-nos algum momento 

da terapia, na presente sessão, que lhe deu a sensação de não ter sido potencialmente 

ajudador, produtivo ou útil para a paciente? Conte-nos o que aconteceu na sessão que 

paradoxalmente transmitiu-lhe a mensagem de que não estava a ajudar a paciente no 

processo de integração da identidade e o que acredita explicar o sucedido. Explique-nos tão 

detalhadamente quanto possível, o que aconteceu que não o fez sentir completamente 

satisfeito com o que aconteceu nesta sessão. Tendo em conta o processo de intervenção, os 

objectivos estratégicos adoptados na presente sessão e face ao impacto que percepcionou que 

os mesmos tiveram na paciente, suponha que seria convidado a repetir a sessão. O que teria 



 

 

feito de maneira diferente? Porquê? 

b) Como acha que esses aspectos significativos enunciados desempenharão um 

papel na vida da paciente fora da terapia? 

Percorra cada um dos aspectos significativos registados, um por um, e escreva as suas 

reflexões relativamente a como acha que esses aspectos significativos podem ter 

desempenhado um papel importante na vida da paciente fora da terapia. Lembre-se – nada é 

demasiado trivial para o diário. Apenas escreva tudo o que pensa. Se não conseguir 

compreender porque algo pode ser significativo para a vida da sua paciente, escreva apenas 

isso. Utilize os mesmos números usados anteriormente (1a, 2a, 3a, etc), de forma a que 

consigamos acompanhar cada aspecto que identificou como significativo. Ainda que 

obviamente saibamos que não conseguirá prever quão significativas serão as sessões para a 

vida da paciente fora da terapia, gostaríamos, no entanto, de ouvir os seus pensamentos face a 

isso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IV 

Guião de Diário da Paciente – versão normal 

  



 

 

Guião do Diário da Terapia da Paciente  

(Mackrill, 2011, tradução e adaptação por Ferreira & Conceição, 2011) 

Anote a data em que escreve o diário: dia/mês/ano 

Anote a data da sessão a que se refere: dia/mês/ano 

2) Após cada sessão (de preferência dentro de 48 horas) - responda às seguintes perguntas e 

escreva o mais detalhadamente possível. 

 

a) O que foi, para si, significativo na sessão? 

Descreva tudo o que foi significativo para si com tanta precisão quanto possível. Atribua 

um número a cada um dos aspectos significativos enunciados (1,2,3, etc). Escreva acerca do 

que foi particularmente significativo para si, independentemente de considerar esse incidente 

grande ou pequeno. Está convidada a escrever muito. Lembre-se – nada é demasiado trivial 

para ser escrito no diário. 

Por exemplo - talvez tenha falado acerca de alguma coisa importante (descreva o que foi). 

Podem ter havido coisas que o terapeuta disse ou evitou dizer que eram para si importantes 

(descreva-as). Talvez a forma como o terapeuta estava próximo de si foi importante 

(descreva como o terapeuta estava). Talvez outros aspectos foram importantes para si. Por 

exemplo, o terapeuta disse-lhe “Olá” de uma maneira habitual, ou parecia cansado/feliz. 

Talvez as cadeiras na sala estivessem posicionadas de uma maneira diferente ou o terapeuta 

não reparou no seu novo penteado? Escreva, em detalhe, o que acha que foi significativo. 

Queremos aprender. Lembre-se, nenhum detalhe é demasiado trivial para que seja escrito.  

Pode por exemplo partilhar o(s) momento(s) no decorrer da sessão que foram 

particularmente difícil(éis) para si e/ou outro(s) segmento(s) em que ficou surpreendida 

consigo mesma, com o terapeuta ou com o ocorria no decorrer da sessão. Ajude - nos a 

compreender o que aconteceu e como foi para si a vivência do(s) momento(s) descrito(s) (O 

que pensou? Como se sentiu? O que tinha vontade de fazer?). Ajude-nos a perceber o 

porquê de esse(s) ter(em) sido momento(s) particularmente desafiador(es) para si. 

Outro exemplo de partilha possível seria se houve algum momento na sessão que a fez sentir 

realmente ajudada (por exemplo, algo que o terapeuta lhe disse, uma tarefa terapêutica que 



 

 

foi convidada a realizar)? Descreva-o por favor, como se o leitor conseguisse ser 

transportado para esse momento, ao mesmo tempo que relata como foi para si essa vivência. 

Conte-nos o que a fez sentir ajudada e satisfeita com o que recebeu nesta sessão. E o 

inverso, também aconteceu? Consegue contar-nos algum momento da terapia, na presente 

sessão, que a fez sentir menos ajudada? Explique-nos tão detalhadamente quanto possível, o 

que aconteceu que não a fez sentir completamente satisfeita com o que recebeu nesta 

sessão. Assim, se algo lhe ficou a faltar ou se alguma necessidade em particular ficou 

inatendida, partilhe connosco o que gostaria que tivesse acontecido durante a sessão. 

b) Escreva os seus pensamentos sobre o porquê de esses aspectos terem sido 

significativos para si. 

Percorra mentalmente os aspectos significativos que anotou anteriormente em (a), um após o 

outro, e escreva as suas reflexões relativamente ao porquê de os ter considerado 

significativos. Atribua também um número a esses (1a, 2a, 3a, etc). Assim, poderemos ver no 

que está a refletir. Se não tiver quaisquer pensamentos relativamente ao porquê de alguma 

coisa ter sido significativa, escreva apenas “Não sei”. 

Anote a data em que escreve o diário: dia/mês/ano 

Anote a data da sessão a que se refere: dia/mês/ano 

2) Antes da próxima sessão (de preferência dentro de 48 horas) 

a) Escreva um diário acerca do tempo que passou desde a última sessão focando-

se nas .... 

Coisas novas que tem feito na sua vida.    

Coisas que tem feito de forma diferente.     

Coisas que tem experienciado de forma diferente, desde a última sessão. 

Mais uma vez, tente descrever todos os aspectos de forma tão precisa quanto conseguir, 

com tantos detalhes quanto possível. Está convidada a escrever muito. Sente-se quando 

tiver tempo, num local calmo e tranquilo e, mentalmente percorra o tempo que passou desde a 

última sessão – dia por dia (hora por hora) e pense onde esteve e no que fez. Escreva todas as 

experiências novas/diferentes, independentemente de lhe parecerem grandes ou pequenas. 

Atribua um número a cada uma dessas (1, 2, 3, etc). Lembre-se – nada é demasiado trivial 



 

 

para ser escrito no diário. Podemos encontrar alguma coisa de importante no que considerar 

trivial. 

Por exemplo, talvez estivesse numa cidade e comprasse umas roupas novas, ou 

experimentasse um novo tipo de queijo, ou tenha visto um programa de TV diferente. Talvez 

tenha dito alguma coisa a alguém que não o teria dito antes. Talvez tenha experienciado 

outras pessoas, de novas formas, ou tenha experienciado a si própria de uma maneira 

diferente (de autocarro, com um amigo, sozinha). Mas não deixe que estes exemplos limitem 

o que vai escrever. Por favor, escreva detalhadamente. Por exemplo, "Eu visitei a minha 

velha amiga Sofia, que já conhecia da escola, no seu apartamento. Ela pareceu-me diferente 

quando falou sobre o seu namorado. Pareceu-me insegura. Anteriormente, ela parecia-me 

ser sempre segura", etc. O ponto é que possamos obter uma imagem das coisas novas ou 

diferentes que tenha experienciado na sua vida quotidiana, à medida que se move de um lugar 

para o outro na seu dia-a-dia. 

Se não se sentir bem num dia e achar difícil escrever no diário, comece por escrever como se 

sente. Poderá ser capaz de responder às questões depois. Se ainda assim a escrita for muito 

difícil, faça um intervalo. Seja boa para si mesma. Tente novamente no dia seguinte. Anote a 

razão pela qual não conseguiu escrever, por exemplo, "hoje eu estava extremamente triste 

para escrever". 

b) Tente explicar o porquê de ter experienciado essas coisas diferentes ou novas. 

Percorra mentalmente as experiências novas/diferentes, uma por uma, e analise os seus 

próprios pensamentos relativamente ao porquê de ter experienciado o que registou. Atribua a 

cada uma dessas reflexões os respectivos números (1a, 2a, 3a, etc), para que possamos 

compreender a que experiência em particular os seus pensamentos se referem. Se não tiver 

quaisquer pensamentos a respeito do porquê de ter experienciado alguma coisa de 

novo/diferente, escreva "Não sei".  

Talvez tenha apenas feito alguma coisa simplesmente porque lhe apeteceu. Ou, se talvez 

pensar acerca disso, encontrará várias razões para o ter feito. Por exemplo, "Eu comprei 

umas roupas novas porque a minha amiga Sofia disse-me que o azul ficava-me bem, portanto 

eu só tive de sair e encontrar alguma coisa em azul; e ao mesmo tempo, eu precisava apenas 

de algumas roupas novas". Ou "eu chamei um amigo e disse-lhe como me sentia, como me 

sentia sozinha e saturada, que era o momento de fazer algo relativamente a isso, para não 



 

 

acabar como o meu pai". Ou "Eu realmente não sei porque tive a sensação de que a Sofia 

estava insegura. Talvez, eu tenho reparado que ela não é assim tão diferente de mim como eu 

pensava." Mais uma vez, lembre-se de que está convidado a escrever muito e com muitos 

detalhes, e que nada do que escrever é trivial. 

c) Qual o papel que acha que as sessões desempenharam nestas experiências 

novas ou diferentes? 

Percorra mentalmente as experiências novas ou diferentes, uma por uma, e investigue os seus 

próprios pensamentos sobre o porquê que as experienciou. Atribua a essas reflexões números 

(1b, 2b, 3b, etc), para que assim possamos perceber a que experiências novas/diferentes se 

está a referir. Se achar que as sessões não tiveram um papel relevante nessas experiências 

novas/diferentes, não há qualquer problema. Escreva apenas "Eu não consigo ver uma ligação 

com as sessões”. No entanto, pode ter pensamentos relativamente ao como as sessões 

desempenharam um papel nessas experiências novas/diferentes. Escreva abaixo esses 

pensamentos. 

Por exemplo, se por acaso pensou a respeito das sessões de terapia desde a última sessão, 

poderá partilhar em que situações e o que pensou. Escreva tão detalhadamente e com tanta 

precisão quanto possível.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO V 

Guião de Diário da Terapeuta – versão simplificada 

  



 

 

Guião Simplificado do Diário da Terapia do Terapeuta 

(Mackrill, 2011,  tradução e adaptação por Ferreira & Conceição, 2011) 

Anote a data em que escreve o diário: dia/mês/ano 

Anote a data da sessão a que se refere: dia/mês/ano 

Após cada sessão (de preferência dentro de 48 horas) - responda às seguintes perguntas e 

escreva o máximo de detalhes possível, por favor.    

a) O que foi, para si, significativo na sessão?  

Atribua a cada um dos aspectos que identificou como significativo um número (1,2,3, etc). 

Descreva tudo o que considera que foi significativo tão detalhadamente quanto possível. 

Lembre-se, nada é demasiado trivial para o diário. Algum aspecto significativo pode estar 

escondido em algo que considera trivial. Frequentemente, os novos resultados da investigação 

estão escondidos em pequenos detalhes. Esta é a potencialidade da investigação qualitativa. 

b) Como acha que esses aspectos significativos enunciados desempenharão um papel 

importante na vida da paciente fora da terapia? 

Percorra cada um dos aspectos significativos registados, um por um, e escreva as suas 

reflexões relativamente a como acha que esses aspectos significativos podem ter 

desempenhado um papel importante na vida da paciente fora da terapia. Lembre-se – nada é 

demasiado trivial para o diário. Apenas escreva tudo o que pensa. Se não conseguir 

compreender porque algo pode ser significativo para a vida da sua paciente, escreva apenas 

isso. Utilize os mesmos números usados anteriormente (1a, 2a, 3a, etc), de forma a que 

consigamos acompanhar cada aspecto que identificou como significativo. Ainda que 

obviamente saibamos que não conseguirá prever quão significativas serão as sessões para a 

vida da paciente fora da terapia, gostaríamos, no entanto, de ouvir os seus pensamentos face a 

isso. 

Após ter escrito o diário, avalie o que escreveu: 

Re. A) Pergunte-se a si mesmo: Tenho descrito as coisas significativas tão 

precisamente quanto possível, de forma que a investigadora seja capaz de compreender o que 

foi, para mim, significativo? 

Re. B) Poderei escrever mais acerca de como este incidente desempenha um papel na 



 

 

vida da minha paciente fora da terapia? Esperarei que a paciente pense de forma diferente 

acerca de si própria, os outros e o mundo? Ou esperei que a paciente experiencie o mundo de 

forma diferente ou participe no mundo de uma forma diferente? Se sim, como? 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VI 

Guião de Diário da Paciente – versão simplificada 

  



 

 

Guião Simplificado do Diário da Terapia da Paciente 

(Mackrill, 2011, tradução e adaptação por Ferreira & Conceição, 2011) 

Anote a data em que escreve o diário: dia/mês/ano 

Anote a data da sessão a que se refere: dia/mês/ano 

3) Após cada sessão (de preferência dentro de 48 horas) - responda às seguintes perguntas e 

escreva o mais detalhadamente possível. 

a) O que foi, para si, significativo na sessão? 

Descreva tudo o que foi significativo para si com tanta precisão quanto possível. Atribua 

um número a cada um dos aspectos significativos enunciados (1,2,3, etc). Escreva acerca do 

que foi particularmente significativo para si, independentemente de considerar esse incidente 

grande ou pequeno. Está convidada a escrever muito. Lembre-se – nada é demasiado trivial 

para ser escrito no diário. 

b) Escreva os seus pensamentos sobre o porquê de esses aspectos terem sido 

significativos para si. 

Percorra mentalmente os aspectos significativos que anotou anteriormente em (a), um após o 

outro, e escreva as suas reflexões relativamente ao porquê de os ter considerado 

significativos. Atribua também um número a esses (1a, 2a, 3a, etc). Assim, poderemos ver no 

que está a refletir. Se não tiver quaisquer pensamentos relativamente ao porquê de alguma 

coisa ter sido significativa, escreva apenas “Não sei”. 

Anote a data em que escreve o diário: dia/mês/ano 

Anote a data da sessão a que se refere: dia/mês/ano 

2) Antes da próxima sessão (de preferência dentro de 48 horas) 

a) Escreva um diário acerca do tempo que passou desde a última sessão focando-

se nas .... 

Coisas novas que tem feito na sua vida.    

Coisas que tem feito de forma diferente.     

Coisas que tem experienciado de forma diferente, desde a última sessão. 



 

 

Mais uma vez, tente descrever todos os aspectos de forma tão precisa quanto conseguir, 

com tantos detalhes quanto possível. Está convidada a escrever muito. Sente-se quando 

tiver tempo, num local calmo e tranquilo e, mentalmente percorra o tempo que passou desde a 

última sessão – dia por dia (hora por hora) e pense onde esteve e no que fez. Escreva todas as 

experiências novas/diferentes, independentemente de lhe parecerem grandes ou pequenas. 

Atribua a cada uma dessas um número (1, 2, 3, etc). Lembre-se – nada é demasiado trivial 

para ser escrito no diário. Podemos encontrar alguma coisa de importante no que considerar 

trivial. O ponto é que possamos obter uma imagem das coisas novas ou diferentes que tenha 

experienciado na sua vida quotidiana, à medida que se move de um lugar para o outro na seu 

dia-a-dia. Por favor, escreva muito. 

 

b) Tente explicar o porquê de ter experienciado essas coisas diferentes ou novas. 

Percorra mentalmente as experiências novas/diferentes, uma por uma, e analise os seus 

próprios pensamentos relativamente ao porquê de ter experienciado o que registou. Atribua a 

cada uma dessas reflexões os respectivos números (1a, 2a, 3a, etc), para que possamos 

compreender a que experiência em particular os seus pensamentos se referem. Lembre-se – 

nada é demasiado trivial para ser escrito no diário. Poderemos encontrar alguma coisa de 

importante no que considerar trivial. Mais uma vez, está convidado a escrever muito e com 

muitos detalhes. Lembre-se – nada do que escrever é trivial. Se não tiver quaisquer 

pensamentos a respeito do porquê de ter experienciado alguma coisa de novo/diferente, 

escreva "Não sei". 

 

c) Qual o papel que acha que as sessões desempenharam nestas experiências 

novas ou diferentes? 

Percorra mentalmente as experiências novas ou diferentes, uma por uma, e investigue os seus 

próprios pensamentos sobre o porquê que as experienciou. Atribua a essas reflexões números 

(1b, 2b, 3b, etc), para que assim possamos perceber a que experiências novas/diferentes se 

está a referir. Lembre-se – nada é demasiado trivial para ser escrito no diário. Se achar que as 

sessões não tiveram um papel relevante nessas experiências novas/diferentes, não há qualquer 

problema. Escreva apenas "Eu não consigo ver uma ligação com as sessões”.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VII 

Consentimento informado para a paciente 



 

 

Consentimento informado para a paciente 

O Processo de Integração de Emília: um estudo de caso qualitativo longitudinal sobre 

processos de mudança na Perturbação Dissociativa de Identidade 

 

Investigadora: Ana Rita Ferreira (Faculdade de Psicologia, Universidade de Lisboa) 

Orientador da Investigação: Professor Nuno Conceição  

 

A presente investigação insere-se no âmbito do Mestrado Integrado em Psicologia Clínica e 

da Saúde – núcleo de Psicoterapia Cognitivo Comportamental e Integrativa. 

Tem como objectivo compreender como ocorre, em psicoterapia, o processo de mudança. Por 

outras palavras, pretende-se identificar quais os factores facilitadores e/ou indicadores do 

processo de integração de experiências dissociadas ou de difícil entendimento, capturando as 

diferentes dimensões de mudança bem como os mecanismos que promovem essas mudanças. 

Neste sentido, gostaríamos de a convidar a partilhar, nas suas próprias palavras, aqueles que 

foram para si os momentos mais significativos no processo terapêutico e em que medida 

considera que esse teve implicações no seu contexto de vida fora da terapia. Gostaríamos de 

saber mais acerca do que acontece nas sessões de terapia, e como o que acontece nessas 

relaciona-se com a sua vida fora da terapia, de forma a desenvolver melhor terapeutas, mais 

sensíveis e responsivos às especificidades de pacientes com algumas características ou 

dificuldades semelhantes às suas. 

Em termos genéricos, a sua participação no estudo consiste num registo semanal na forma de 

diário, em que a paciente e o seu terapeuta escrevem após cada sessão sobre o que 

consideraram que de mais significativo aconteceu, durante um mínimo de 20 sessões. Terá 

também de fazer um registo antes de cada sessão acerca de novas e diferentes experiências na 

sua vida. É lhe dada total liberdade para escolher a quantidade e tipo/conteúdo de informação 

que deseja revelar bem como o tempo despendido na sua realização. Esses registos em diário 

podem ser semanalmente partilhados entre a paciente e terapeuta, caso assim o negoceiem, 

possibilitando espaço para quaisquer esclarecimentos ou questões que surjam no sentido de 

poder contribuir beneficamente para o seu processo terapêutico ao mesmo tempo que fornece 



 

 

dados para esta investigação. Por sua vez, será por intermédio do terapeuta que a 

investigadora terá acesso ao seu diário. 

 

Os registos de diários serão alvo de uma análise qualitativa sistemática no sentido de 

identificar os processos e mecanismos de mudança facilitadores do processo de integração de 

si mesma e da sua identidade. Todos os dados fornecidos serão cuidadosamente guardados 

numa Dropbox, estando o acesso aos documentos protegido por uma password, aos quais 

apenas a investigadora e terapeuta terão acesso.  

Estrita confidencialidade será mantida: toda a informação comunicada referente a dados 

pessoais será removida, omitida ou codificada quando for alvo de análise. É garantida a 

proteção da confidencialidade no transporte e armazenamento dos materiais de investigação. 

Quando o estudo for publicado a nível académico, pseudónimos serão utilizados e informação 

pessoal identificável não será revelada. Em qualquer momento poderá ter acesso ao material 

que lhe diga respeito. 

A participação nesta investigação coloca um risco mínimo. No entanto, os riscos incluem: 

- A participação neste estudo pode ter algum impacto na relação terapêutica na medida em 

que, quando solicitada para refletir acerca de momentos significativos em terapia poderá 

naturalmente fazer referência a acontecimentos ou aspectos emergentes no contexto 

relacional. O mesmo poderá acontecer no caso do terapeuta, sendo que a partilha de diários 

poderá implicar um diálogo subsequente acerca da informação registada. 

- A participante pode sentir-se desconfortável no processo de elaboração do diário, 

particularmente se esses remeterem para algum descontentamento face ao que aconteceu na 

sessão e ao terapeuta ou face a mudanças (ou impasses) pessoais. 

 - A participante pode surpreender-se com alguma forma de ativação emocional inesperada, 

em torno da tarefa de escrever no diário.  Assim, será importante moderar a sua 

participação/escrita respeitando o seu ritmo de exposição a conteúdos dolorosos. 

Não obstante, ressalte-se a inclusão do seu terapeuta também como participante na 

investigação, que está por mim convidado a estar atento e disponível para monitorizar e 

regular alguma necessidade emergente. Além disso, a própria paciente poderá escolher o quê, 

quando e quanto escrever, respeitando o seu ritmo de auto-revelação e de exposição a 



 

 

conteúdos dolorosos. A própria investigadora estará igualmente disponível ao longo de todo o 

processo para cuidar e atender a quaisquer questões que possam surgir. 

 

A sua participação é voluntária e poderá ser interrompida a qualquer momento. No entanto, a 

investigação pretende constituir um contributo para a melhoria da prática clínica, com 

pacientes com características ou dificuldades semelhantes, sendo a sua colaboração neste 

estudo de valiosa importância para o aprofundamento do conhecimento sobre os processos de 

mudança associados à transformação das dificuldades que lhe são familiares. Além disso, a 

literatura científica informa-nos que a realização de registos de diários tais como os sugeridos, 

tem potenciais benefícios durante o próprio decorrer do processo terapêutico. 

Qualquer questão que tenha relativamente à sua participação ou à investigação, a 

investigadora bem como o terapeuta, estarão disponíveis para esclarecer ou fornecer 

informação adicional, se necessário. 

Eu expliquei totalmente a natureza e o propósito do envolvimento da paciente na 

investigação. Certifiquei-me se existiam dúvidas acerca dos procedimentos e respondi a essas 

questões de acordo com as minhas melhores capacidades. 

 

Assinatura da Investigadora     Data 

_________________________                                      ________________________ 

 

Eu li, compreendi e concordo com este consentimento informado, pelo que aceito participar 

neste estudo se todos os requisitos acima referidos forem satisfeitos. 

 

Assinatura da participante                                             Data 

_________________________                                      ________________________ 

 

Muito obrigada pela sua colaboração! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VII 

Consentimento informado para o terapeuta 

  



 

 

Consentimento informado para o terapeuta 

O Processo de Integração de Emília: um estudo de caso qualitativo longitudinal sobre 

processos de mudança na Perturbação Dissociativa de Identidade 

 

Investigadora: Ana Rita Ferreira (Faculdade de Psicologia, Universidade de Lisboa) 

Orientador da Investigação: Professor Nuno Conceição  

 

A presente investigação insere-se no âmbito do Mestrado Integrado em Psicologia Clínica e 

da Saúde – núcleo de Psicoterapia Cognitivo Comportamental e Integrativa. 

Tem como objectivo compreender como ocorre, em psicoterapia, o processo de integração das 

partes dissociadas entre si na Perturbação Dissociativa de Identidade. Por outras palavras, 

pretende-se identificar quais os factores facilitadores e/ou indicadores do processo de 

integração das partes dissociadas entre si, capturando as diferentes dimensões de mudança 

bem como os processos que promovem essas mudanças. Neste sentido, gostaríamos de o 

convidar a partilhar, nas suas próprias palavras, aqueles que foram para si os momentos mais 

significativos no processo terapêutico e em que medida considera que esse teve implicações 

no contexto de vida fora da terapia da sua paciente, no sentido de investigar a ligação entre o 

que acontece nas sessões e as mudanças na vida dos pacientes. Tudo isto para contribuir para 

o desenvolvimento de melhores terapeutas, nomeadamente mais sensíveis e responsivos às 

especificidades de pacientes com Perturbação Dissociativa de Identidade.  

 

Em termos genéricos, a sua participação no estudo consiste num registo semanal na forma de 

diário, em que o terapeuta e a sua paciente escrevem após cada sessão sobre o que 

consideraram que de mais significativo aconteceu, durante um mínimo de vinte sessões. A sua 

paciente terá também de fazer um registo antes de cada sessão, acerca de novas e diferentes 

experiências na sua vida. É lhe dada total liberdade para escolher a quantidade e 

tipo/conteúdo de informação que deseja revelar bem como o tempo despendido na sua 

realização. Esses registos em diário poderão ser semanalmente partilhados entre o terapeuta e 

a paciente, se assim o entenderem e negociarem, possibilitando espaço para quaisquer 



 

 

esclarecimentos ou questões que surjam no sentido de contribuir beneficamente para o 

processo terapêutico, ao mesmo tempo que contribui para esta investigação. Por sua vez, será 

por intermédio do terapeuta que a investigadora terá acesso ao diário da paciente. 

 

Os registos de diários serão alvo de uma análise qualitativa sistemática no sentido de 

identificar os processos e mecanismos de mudança facilitadores do processo de integração da 

identidade. Todos os dados fornecidos serão cuidadosamente guardados numa Dropbox, 

estando o acesso aos documentos protegido por uma password, aos quais apenas os 

investigadores terão acesso.   

 

Estrita confidencialidade será mantida: toda a informação comunicada referente a dados 

pessoais será removida, omitida ou codificada quando for alvo de análise. É garantida a 

proteção da confidencialidade no transporte e armazenamento dos materiais de investigação. 

Quando o estudo for publicado a nível académico, pseudónimos serão utilizados e informação 

pessoal identificável não será revelada. Em qualquer momento poderá ter acesso ao material 

que lhe diga respeito. 

 

A participação nesta investigação coloca um risco mínimo. No entanto, os riscos incluem: 

- A participação neste estudo pode ter algum impacto na relação terapêutica na medida 

em que, quando solicitado para refletir acerca de momentos significativos da terapia 

poderá naturalmente fazer referência a acontecimentos ou aspectos emergentes no 

contexto relacional. O mesmo poderá acontecer no caso da paciente, sendo que a troca 

de diários poderá implicar um diálogo subsequente acerca da informação registada. 

- O participante pode sentir-se desconfortável no processo de elaboração do diário, 

particularmente se esses remeterem para algum descontentamento face ao que 

aconteceu na sessão e à paciente ou face a mudanças (ou impasses) nessa. 

Não obstante, ressalte-se que a troca de diários é primariamente feita entre terapeuta e a 

paciente em psicoterapia, o que permite uma atenção e disponibilidade ampliada para 

monitorizar e regular alguma necessidade emergente, como uma reparação relacional no 

espaço terapêutico. Além disso, o próprio terapeuta poderá escolher o quê e quanto escrever. 



 

 

A própria investigadora estará igualmente disponível ao longo de todo o processo para cuidar 

e atender a quaisquer questões que possam surgir. 

 

A sua participação é voluntária e poderá ser interrompida a qualquer momento. No entanto, a 

investigação pretende constituir um contributo para a melhoria da prática clínica, 

nomeadamente em pacientes com Perturbação Dissociativa de Identidade, sendo a sua 

colaboração neste estudo de extrema importância para o aprofundamento do conhecimento 

sobre os processos de mudança. Além disso, a literatura científica informa-nos que a 

realização de registos de diários tais como os sugeridos, podem ter, e frequentemente têm, 

potenciais benefícios já no decorrer do próprio processo terapêutico. 

 

Qualquer questão que tenha relativamente à sua participação ou à investigação, a 

investigadora estará disponível para esclarecer ou fornecer informação adicional, se 

necessário. 

 

Eu li, compreendi e concordo com este consentimento informado, pelo que aceito participar 

neste estudo se todos os requisitos acima referidos forem satisfeitos. 

 

Assinatura do participante                                             Data 

_________________________                                      ________________________ 

 

Muito obrigada pela sua colaboração! 

 

 


