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Transtorno dissociativo de identidade



1.O que é transtorno dissociativo de 
identidade?
⮚ TDI, anteriormente denominado transtorno de personalidades
múltiplas

⮚Caracteriza-se por:
• 2 ou mais estados de personalidade (também chamados alter egos ou estados
do eu ou identidades) que se alternam

⮚Pode apresentar:
•incapacidade de recordar eventos diários, informações pessoais importantes
e/ou eventos traumáticos ou estressantes, que não se enquadram no típico
esquecimento normal (Spiegel, 2017).



Causas, diagnóstico e tratamento

⮚A causa é quase sempre o abuso emocional, físico, e sexual na 
infância durante um período repetitivo

⮚O diagnóstico baseia-se na história da pessoa, algumas vezes, 
recorre a hipnose ou entrevistas facilitadas por fármacos.

⮚O tratamento é psicoterapia a longo prazo, às vezes combinada 
com farmacoterapia para comorbilidades como depressão e/ou 
ansiedade (Spiegel, 2017).



1.1 Etiologia

⮚O TDI geralmente ocorre em pessoas que passaram por um trauma 
ou stresse opressivo durante a infância.

•Segundo Spiegel (2017), as crianças não nascem com um sentido de 
identidade. Este desenvolve-se ao longo da vida, em diferentes 
contextos e experiências, vividas pela pessoa.



1.1 Etiologia
•Em crianças oprimidas, muitas partes do que deveria ter sido 
integrado permanece separado. Segundo o autor, cerca de 90% dos 
pacientes com TDI sofreram abuso crónico e grave (físico, sexual ou 
emocional) e negligência durante a infância.

•Alguns pacientes não foram abusados, mas em idade precoce 
passaram por uma perda importante (como a morte de um dos pais), 
doenças graves ou outros eventos stressantes  graves.



1.1 Etiologia
•crianças gravemente maltratadas podem passar por fases em que 
não assimilam as suas diferentes perceções e emoções.

•Ao longo do tempo, essas crianças podem desenvolver uma 
capacidade de escapar dos maus-tratos “distanciando-se”, ou seja, 
desligando-se de seus ambientes físicos adversos, ou procurando 
refúgio nas suas próprias mentes. Cada fase do desenvolvimento ou 
experiência traumática pode ser utilizada para gerar uma identidade 
diferente.



1.2 Sinais e sintomas
Identidades múltiplas
⮚Na forma de possessão
•as identidades geralmente manifestam-se como se fossem um agente 
externo, normalmente um ser ou espírito sobrenatural (mas às vezes outra 
pessoa), que assumiu o controle da pessoa, fazendo com que a ela fale e 
aja de uma maneira muito diferente.

•A troca de identidade ocorre normalmente de forma involuntária, devido 
nomeadamente às condições do meio exterior(stresse por exemplo).Estas 
trocas podem causar aflição e desespero, caso o alter ego seja um que 
exerce más escolhas. Este transtorno pode ainda ter o inconveniente de se 
manifestar em lugares pouco apropriados, como por exemplo no trabalho, 
procissões religiosas, etc.



1.2 Sinais e sintomas
Amnésia
⮚Os pacientes costumam ter amnésia dissociativa

⮚Estas lacunas na memória são:
• de eventos pessoais do passado (principalmente períodos de tempo 
durante a infância ou adolescência quando ocorreu o abuso)

•de eventos diários e conhecimentos consolidados (ex., o que 
aconteceu hoje, habilidades bem aprendidas, ex: usar computadores)

➢Devido à troca de alter egos é difícil ser consistente em lembrar-se de 
certos acontecimentos no dia a dia



1.2 Sinais e sintomas
Amnésia

⮚Devido à amnésia dissociativa, as pessoas com TDI podem encontrar-se nas mais 
variadíssimas situações(dependendo também no tipo de alter egos que possuem)

⮚ Podem adquirir objetos que jamais iriam comprar, como em casos mais sérios, 
filmes pornográficos,etc.

⮚Podem até gastar grandes quantidades de dinheiro sem se aperceberem

⮚Também podem encontrar-se em lugares diferentes daqueles que se lembram de 
estar e podem não ter ideia do porquê ou como chegaram lá.

⮚ A perceção que os pacientes têm sobre a amnésia varia. Alguns podem inclusive 
tentar escondê-la.
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1.3 Tratamento
⮚Psicoterapia direcionada para a integração a longo prazo dos 
estados de identidade.
⮚Para pacientes que não podem ou não se esforçam pela integração, o 
tratamento visa facilitar a cooperação e a colaboração entre as identidades 
e reduzir os sintomas.

⮚Fármacos utilizados para ajudar a tratar os sintomas de depressão, 
ansiedade, impulsividade e abuso de substâncias. Mas não aliviam a 
dissociação propriamente dita.



1.3 Tratamento
⮚A hipnose pode ajudar a aceder às identidades, facilitando a 
comunicação entre elas, interpretando-as e estabilizando-as

⮚Técnicas modificadas de exposição podem ser usadas para 
dessensibilizar gradualmente os pacientes de memórias traumáticas 
que, algumas vezes, só são toleradas em pequenos fragmentos.



1.3 Tratamento
⮚A integração pode ser encorajada por meio da negociação com as 
identidades, orientada pela imaginação, ou pela hipnótica.

Pacientes traumatizados, particularmente durante a infância, podem 
esperar novos abusos durante a terapia e desenvolver reações de 
transferência complexas ao terapeuta.



3. A deficiência ao longo dos tempos
⮚Segundo Silva (2011), pessoas com qualquer tipo de incapacidade 
ou deficiência receberam diferentes tratamentos ao longo da história:

•Populações nómadas: eram abandonados ou pura e simplesmente 
exterminados;

•Egito: considerados como sinal de bom pressagio 🡆 divinizavam-se;



3. A deficiência ao longo dos tempos
•Hebreus: as incapacidades ou deficiências decorriam dos pecados 
do Homem. As pessoas viviam fora das cidades, à margem dos 
restantes membros da sociedade;

•Idade média: estas pessoas eram associadas a forças demoníacas e a 
atos de bruxaria. Foram vitimas de perseguições, julgamentos e 
execuções.

•Neste período surgem também as primeiras atitudes de caridade: 
hospícios e albergues fora da cidade.



3. A deficiência ao longo dos tempos
⮚Deste modo, segundo Borba e outros (2010), a família 
historicamente foi excluída do tratamento dispensado às pessoas 
com transtorno mental:
•os hospitais psiquiátricos eram construídos longe das metrópoles, o que 
dificultava o acesso dos familiares a essas instituições;

• a pessoa doente era considerada um bode expiatório, aquele que carregava 
todas as mazelas do núcleo familiar e deveria ser afastado daqueles considerados 
responsáveis pela sua doença.

⮚ o papel da família resumia-se ao encaminhamento do seu familiar 
para uma instituição psiquiátrica – este distanciamento manteve-se 
até à década de 80 do século passado.



4. Cuidadores
⮚A família que vive diariamente com uma pessoa com transtorno 
mental trabalha com o sofrimento, com as frustrações e com o 
binómio negação-aceitação do transtorno mental, desta.

⮚No estudo de Borba e outros (2010) ficou evidente a necessidade 
que as famílias têm de:
• falar, partilhar suas experiências, de ter alguém para ouvir as angústias e 
as vitórias que conquistaram no tratamento, no relacionamento com o seu 
familiar doente e na descoberta de estratégias de confronto.



4.1 Papel da família – cuidadores 
informais
⮚O papel da família é cuidar, incentivar, estar presente, ser suporte 
seguro e confiável, pois é no âmbito familiar que os seus integrantes 
procuram apoio, compreensão e vislumbram possibilidades.

⮚A relação da família com a pessoa com transtorno mental por 
vezes é tensa, mas quando os sintomas decorrentes do transtorno 
estão controlados, a convivência pode ser harmoniosa.



4.1 Papel da família – cuidadores 
informais
Kebbe e outros (2014) referem que o cuidador da pessoa com 

transtorno mental tem de lidar com a transformação da pessoa 
outrora conhecida, com comportamentos de isolamento, 
autodestruição, agressividade, hábitos inadequados de higiene, etc., 
algo que pode gerar nos cuidadores ansiedade, raiva, culpa e medo.

Acresce às funções dos cuidadores acompanhar regularmente os 
familiares aos serviços de saúde, administrar a medicação, fornecer-
lhes suporte social, arcar com gastos dos tratamentos e superar as 
dificuldades dessas tarefas.



4.1 Papel da família – cuidadores 
informais
Deste modo, os cuidadores estão expostos a um cansaço psicológico 

e físico,  e ao comprometimento da sua vida social, ocupacional e 
financeira, tornam-se estas tarefas uma sobrecarga para o cuidador.

O conceito de sobrecarga envolve duas dimensões: a sobrecarga 
objetiva e a subjetiva.



4.1 Papel da família – cuidadores 
informais
A sobrecarga objetiva está relacionada com o desempenho das 

tarefas de assistência ao paciente e da supervisão dos seus 
comportamentos problemáticos. Refere-se, também, aos transtornos 
e às restrições da vida sócio-ocupacional dos familiares, assim como 
ao impacto financeiro.

A sobrecarga subjetiva diz respeito às perceções e aos sentimentos 
dos familiares, tais como as suas preocupações com o paciente, a 
sensação de peso a carregar e de incómodo ao exercer algumas das 
funções do papel de cuidador (Kebbe e outros, 2014) ).
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5. Aceitação da sociedade
Como qualquer doença relacionada com a parte do psicológico e sanidade 
mental, as pessoas que as possuem são normalmente deixadas de parte pela 
sociedade, especialmente devido à ignorância e falta de informação das 
respetivas doenças.

Uma das formas de inclusão da pessoa que possui TDI na sociedade seria o seu 
tratamento, embora este seja relativamente demorado.

Mas a melhor maneira possível, como já está subentendido no primeiro 
parágrafo, é a informação e educação das pessoas acerca desta doença, de 
modo a que a compreensão, resiliência, e aceitação tomem lugar na nossa 
sociedade. No fundo é este o papel que tentamos desempenhar através deste 
trabalho, tentamos sensibilizar as pessoas para este tipo de problemáticas.
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