
 
 
 
 
Intervenção Psicoterapêutica no Tratamento de 
Paciente com a Síndrome de Fibromialgia 
  
Ilma Pereira – Psicóloga Clínica, Especialista em RH, Personal Coach, 
Psicopedagoga, Treinamento em EMDR Nível Intermediário. 
  
Objetivo: Compartilhar a remissão dos sintomas da Síndrome da Fibriomialgia, 
com a Intervenção Psicoterapêutica EMDR – Dessensibilização e Reprocessamento 
através de movimentos oculares. R.M.S. iniciou seu tratamento psicoterapêutico em 
Outubro de 2010, na Abordagem Cognitiva Comportamental. R.M.S. nasceu em 
23/06/1957, estava com 53 anos, viúva, tem duas filhas, uma solteira a outra casada. 
Sofria um luto há mais de três anos porque não aceitava a morte do marido. 
Apresentava Depressão e Ansiedade, e outras comorbidades: Anorexia Nervosa, 
Lúpus, Síndrome de Fibriomialgia. De Outubro de 2010 a Dezembro de 2011, a 
Intervenção Psicoterapêutica em TCC foi associada à medicação psicotrópica com a 
qual conseguiu redução dos sintomas depressivos. Fazia uso de outros medicamentos 
para a Síndrome da Fibriomialgia, Lúpus, assim como recorrentes internações em 
hospital de Clinica Médica Geral para a realização de procedimentos para a redução 
da dor intensa no corpo (Síndrome da Fibriomialgia) e de intervenção aos sintomas 
da Anorexia. Após um período de férias, entraram em contato comigo informando 
que a paciente estava hospitalizada permanecendo duas semanas com a hipótese 
diagnóstica de câncer, o que na sequência não foi confirmado, tendo recebido alta 
hospitalar. A dor intensa no corpo, a dificuldade para respirar permaneciam iguais. 
Solicitou o retorno para a psicoterapia, quando foi sugerido sobre a Intervenção 
Psicoterapêutica EMDR. As sessões foram realizadas conforme protocolo do EMDR. 
Para o Planejamento das Sessões o foco incial era a Síndrome de Fibriomialgia. Foi 
pedido à paciente para definir onde ela sentia mais dor no corpo, e de imediato 
mencionou a dificuldade para respirar, com a queixa de dor no peito. Nesta primeira 
sessão, ocorreram dessensibilização e reprocessamento rapidamente, tendo a mesma 
solicitado para trabalhar os braços. As sessões foram realizadas duas a três vezes na 
semana, e ao longo deste processo podem ser ouvidas frases tais quais: “Como pode 
passei por tantos médicos e estou sendo curada com por uma psicóloga” (sic); “Gastei 
com tanto medicamento, aqui com você não tomo remédio e não estou sentindo mais 
dor no meu corpo” (sic). A terapia prossegue a Intervenção Psicoterapêutica EMDR. 
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