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Introdução: 
O bullying é uma ação de intimidar. É uma violência em um relacionamento com 
diferenças de poder. É um subtipo de comportamento agressivo em que um 
indivíduo ou grupo humilha, ataca ou excluí uma pessoa impotente.  Várias são as 
pesquisas que alertam para os efeitos do bullying em curto e longo prazo. As vítimas 
de bullying sofrem em longo prazo problemas psicológicos como a solidão, baixa 
autoestima, problemas somáticos e depressão. 
São sintomas de depressão apresentar um humor deprimido na maior parte do dia, 
durante pelo menos um ano para crianças e adolescentes. Precisando ter mais dois 
sintomas adicionais entre estes como: apetite diminuído ou aumentado, insônia ou 
muito sono, baixa energia ou fadiga, baixa autoestima, fraca concentração ou 
dificuldades de tomar decisões e sentimentos de desesperança. 
O tratamento com o EMDR focaliza as crenças irracionais através do uso de 
imagens e ativam os componentes das respostas na memória emocional. O cliente 
focaliza um alvo, uma memória. Neste caso a memória é o bullying. A meta do 
EMDR é através da fase de reprocessamento limpar os canais de todo o material 
armazenado de forma disfuncional. O trauma é ativado, a memória naturalmente 
direciona esse trauma em direção à informação adaptativa. 
Objetivos: 
Avaliar a redução dos sintomas de depressão através dos resultados obtidos no 
inventário de Beck antes e depois do tratamento com o EMDR com uma adolescente 
vítima de bullying com sintomas de depressão. 
Relato de caso: 
Trata-se de uma adolescente com sintomas de depressão, muito desatenta, isolada 
e que comia muito. Relata que aos nove anos sofreu bullying sendo chamada de 
gorda na hora do recreio pelos colegas. 
Discussão: 
O tratamento de depressão com EMDR resulta na redução significativa dos 
sintomas. O resultado é confirmado no follow-up obtido posteriormente ao 
tratamento. 
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