
cadernos de psicoloxía · 63orixinais: violencia

DISOCIACIÓN  
E TRAUMA

Anabel González Vázquez 
Servizo de Psiquiatría  
Complexo Hospitalario Universitario da Coruña 
anabelgonzalezv@yahoo.es

 rESUMO A disociación é un fenómeno postraumático. Moitos profesionais 
non afirmarían de xeito tan rotundo esta relación. No presente ar-
tigo revisaranse as razóns para a actual confusión no campo dos 
transtornos disociativos, e para a discrepancia respecto ao tema 
central deste texto. Neste traballo posicionámonos de forma clara 
a respecto da vinculación entre disociación e trauma, e argumen-
taremos esta afirmación desde perspectivas teóricas, empíricas, 
etolóxicas, neurofisiolóxicas e aportando exemplos da práctica 
clínica.

 Palabras chave transtornos disociativos, acontecementos traumáticos,  
disociación, trauma psíquico, estrese postraumático.

 ABSTRACT Dissociation is a traumatic phenomenon. Many professionals 
wouldn’t affirm so strongly this relation between trauma and 
dissociation. In this article we review the reasons for the current 
confusion in the field of dissociative disorders, and for the discre-
pancy with the central topic of this text. In this paper we positio-
ned cleary on the link between dissociation and trauma, and this 
assertion will be argued from theoretical, empirical, ethological, 
neurophysiological perspectives and providing examples from cli-
nical practice.

 Key-words: dissociative disorders, traumatic events, dissociation,  
posttraumatic stress.
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DE QUE DISOCIACIÓN 
ESTAMOS A FALAR?

Esta pregunta non é nin moito menos unha 
obviedade. Por tratarse dun termo de uso co-
mún na psicoloxía podemos dar por feito que 
compartimos o mesmo concepto. Mais existe 
unha grande confusión neste campo, e esta 
abarca diferentes aspectos: 
1. A palabra «disociación» emprégase en li-

teratura para designar conceptos diferentes 
que inclúen sintomas, mecanismos psíqui-
cos ou trastornos mentais.

2. Existen termos como o de «conversión» 
que se manteñen no DSM-IV coma unha 
heranza da tradición psicanalítica, mais 
non encaixan nunha clasificación ateórica 
que non está baseada no modelo psicana-
lítico.

3. As clasificacións internacionais baséan- 
se na descrición clínica de sintomas e non 
no mecanismo etiopatoxénico. Por iso hai 
transtornos conectados pola súa etiopa-
toxenia como o Transtorno por Estrese 
Postraumático, os Transtornos Disociati-
vos e Conversivos e os Transtornos por 
Somatización, que están clasificados en di-
ferentes capítulos (Van der Hart, Nijenhuis 
e Steele, 2008). Isto non facilita aos pro-
fesionais unha comprensión global dos  
fenómenos psíquicos.

4. A dualidade mente-corpo propia do pensa-
mento médico-científico ocidental levou a 
separar transtornos moi ligados como os 
Transtornos Somatomorfos, Conversivos e 
Disociativos, en base unicamente de que a 
sintomatoloxía se exprese através do corpo 
ou de funcións psíquicas.

5. Algúns autores falan da disociación como 
un fenómeno normal, estabelecendo un 
continuum que vai desde a disociación co-
tidiana e adaptativa até o outro extremo, 
onde estaría o TID (transtorno de identida-
de disociativo). Outros consideran a diso-

ciación como un mecanismo patolóxico 
(Putnam, 1989).

6. O concepto de disociación que estamos 
acostumados a utilizar implica unha dimi-
nución ou estreitamento da consciencia. 
Nesta concepción encáixannos ben sinto-
mas como o estupor disociativo ou a des-
personalización. No entanto a psicopato-
loxía do TID antes chamado transtorno de 
personalidade múltiple, correspóndese non 
cunha diminución do nivel de consciencia, 
senón cunha fragmentación da mesma. No 
primeiro caso (estupor disociativo), esta-
mos perante unha concepción horizontal 
dos diferentes estados de consciencia: de 
menor a maior ou viceversa. No segun-
do caso (TID) trátase dunha concepción 
vertical da disociación: hai unha escisión 
ou separación entre diferentes estados de 
consciencia, que non teñen por que estar 
a diferente nivel (Fairbairn, 1952; Klein, 
1946).

7. Tamén é controvertido se algúns conceptos 
incluídos nas escalas de avaliación como a 
absorción (perderse ou ensimismarse nos 
propios pensamentos, unha película, etc.) 
son ou non fenómenos disociativos.
Vexamos en esquemas o que comentába-

mos acerca da disociación horizontal e ver-
tical. Encaixan no concepto de disociación 
horizontal tanto os conceptos de consciente/
inconsciente como a conceptualización neu-
rolóxica dos «niveis de consciencia». Estas 
son as acepcións dominantes no noso país.

 CONSCIENTE 

 INCONSCIENTE  

 CONSCIENCIA NORMAL 

 CONFUSIÓN 

 ESTUPOR 

 COMA  

DISOCIACIÓN HORIZONTAL
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Porén, a concepción vertical da disocia-
ción implica unha fragmentación entre dife-
rentes estados de consciencia, non necesa-
riamente graduábeis en función dun nivel 
(Fairbairn, 1952). No esquema seguinte vería-
mos un exemplo das partes que habitualmen-
te encontramos no transtorno de identidade 
disociativo. 

 PARTE INFANTIL,  
 ASUSTADA,  
 SENTIMENTOS  
 DE INDEFENSIÓN  
 E MEDO 

 PARTE A CARGO  
 DO TRABALLO E  
 AS OBRIGACIÓNS,  
 EVITACIÓN/ 
 AMNESIA  
 DO TRAUMA,  
 ALEXITÍMICA 

 PARTE  
 AGRESIVA, RAIBA  
 AUTOLESIÓNS,  
 CONDUTAS  
 RISCO. ÁS  
 VECES É UNHA  
 INTROXECCIÓN  
 DO ABUSADOR 

 PARTE  
 COIDADORA  
 INTERNA

 PARTE CRÍTICA,  
 ESIXENTE,  
 CENSOR  
 INTERNO

METACONSCIENCIA

DISOCIACIÓN VERTICAL: O TRANSTORNO DE IDENTIDADE DISOCIATIVO

Neste artigo entendemos os transtornos di-
sociativos desde as seguintes consideracións:
1. Os transtornos disociativos serían o extre-

mo patolóxico dun continuum que vai des-
de fenómenos do cotidiano e universais 
como a absorción, á disociación patolóxi-
ca. Neste extremo encontrarémonos con 
sintomas que serán diferentes cuantitativa-
mente (o transe poderíase considerar o 
extremo da absorción) ou cualitativamen-
te (estados mentais disociados) respecto 
das experiencias disociativas presentes na 
poboación xeral. O principal criterio para 
localizar un caso dentro dos «transtornos 
disociativos» será o carácter desadaptativo 
dos sintomas e a repercusión funcional.

2. As respostas disociativas xéranse como de
fensas perante o trauma, aínda que co tem-

po se convertirán en patróns de resposta 
perante emocións e situacións de diverso 
tipo. Acreditamos que se trata de reacións 
automáticas e non de mecanismos de de-
fensa no sentido psicanalítico, quer dicir ca-
rentes de compoñente intencional. Nas se-
guintes seccións desenvolvemos máis este  
punto.

3. A disociación, a escisión, pode ocorrer en 
diferentes aspectos do eu. Pódese producir 
unha desconexión entre o eu e o entorno 
que se reflicte nos sintomas de desreali-
zación e despersonalización. Pódese pro-
ducir unha inconsistencia entre conduta, 
percepción e expresión verbal: unha per-
soa di unha cousa mais fai condutualmente 
outra, ou acredita que algo non lle afecta 
mais mostra coa súa actitude que non é así. 
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un papel menor nos transtornos relacionados 
co trauma, coa excepción feita do transtorno 
de identidade disociativo (TID APA, 1994) (p. 
ex., Brett, 1996).

Trauma e disociación están conectados, 
mais esta conexión non é directa nin exclu-
siva. O trauma ocorrido na infancia foi aso-
ciado con patoloxías moi diversas: depresión, 
ansiedade, baixa autoestima, dificultades no 
funcionamento social, condutas autodestru-
tivas, transtornos de personalidade, abuso de 
alcol e drogas, transtornos alimenticios, soma-
tización, etc. (Chu, 1998). Aliás, nas persoas 
con diagnóstico de Transtorno de Identidade 
Disociativo a incidencia de abuso sexual é do 
85-90% mais non esquezamos que nas mostras 
clínicas a prevalencia de abuso sexual en mu-
lleres é tamén moi alta: 44-77% (Tilman, Nash 
e Lerner, 1994).

Tampouco en todos os transtornos disocia-
tivos vamos encontrar abuso sexual precoz ou 
maltrato físico. É posíbel que os datos estean 
sesgados ao estar feitos sobre mostras clínicas. 
Nun estudo de Ross (1991) sobre poboación 
xeral, os suxeitos que cumpren criterios de TID 
raramente referen historias de abuso e parecen 
experimentar moita menos psicopatoloxía.

Estes conceptos resúltannos máis familia-
res, xa que se unen, en parte, cos conceptos 
de consciente/inconsciente (disociación 
«horizontal»), que todos manexamos in-
dependentemente de que teñamos ou non 
unha orientación psicanalítica.
No entanto, a coexistencia de sistemas 

mentais separados, a disociación entendida 
como fragmentación, é un mapa conceptual 
que nos é menos familiar. Moitos dos estudos 
sobre disociación parten basicamente deste 
modelo. Ao noso xuízo reflicte mellor o meca-
nismo que subxaz aos transtornos disociativos, 
e por iso insistiremos máis nel neste artigo.

A DISOCIACIÓN É UN  
FENÓMENO POSTRAUMÁTICO

Os sintomas disociativos están incluídos na 
descrición clínica do Transtorno por Estrese 
Postraumático tanto na DSM-IV coma na CIE-
10. E aínda que os transtornos disociativos non 
estean clasificados perto do Transtorno por 
Estrese Postraumático (TEPT), moitos autores 
considéranos os dous extremos do que deu en 
chamarse o «Espectro Postraumático» onde 
tamén estarían incluídos os Transtornos de 
Personalidade Limite. Estes cadros de base 
traumática compartirían segundo algúns au-
tores un mecanismo psicobiolóxico común 
que é disociativo (Brewin, 2003; Chu, 1998; 
Nijenhuis e Van der Hart, 1999; Spiegel, Hunt 
e Dondershine, 1988; Van der Kolk e Van der 
Hart, 1991). Numerosos estudos avalan que 
os Transtornos Disociativos e en especial o 
TID, son o resultado de traumas psicolóxicos 
graves e repetidos, que se inician xeralmente 
na infancia (Braun, 1990; Chu, 1991; Berns-
tein e Putnam, 1986; Coons e Milstein, 1990; 
Ross, 1991; Saxe, 1993; Van der Kolk e Kadish, 
1987). Existen outros autores, porén, que con-
sideran a disociación como un entre moitos 
grupos de sintomas do TEPT, que desempeña 

CANDO AVALIAMOS UN  
PACIENTE CUN TRANSTORNO 
DISOCIATIVO, E EN PARTICULAR 
TRANSTORNO DE IDENTIDADE 
DISOCIATIVO NA NOSA  
CONSULTA, É ALTAMENTE  
PROBÁBEL QUE NOS  
ENCONTREMOS CON  
EXPERIENCIAS DE MALTRATO  
E ABUSO SEXUAL NA INFANCIA
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disociativos, onde se observa unha actitude 
máis favorábel dos clínicos e se están a levar a 
cabo máis investigacións.

Nas investigacións que se realizaron fora 
dos Estados Unidos e Canadá, os resultados 
son bastante concordantes cos encontrados 
en Norteamérica. Por exemplo, Kluft (2003) 
cita tres estudos europeos realizados nos Paí-
ses Baixos e Turquía que amosan porcentaxes 
entre o 4,7 e o 5% de Transtorno de Identidade 
Disociativo (TID) entre pacientes psiquiátri-
cos ingresados. Sar, Akyuz e Dogan (2007) 
encontran unha prevalencia de TID do 1,1% e 
de transtorno disociativo non especificado do 
8,3% en mulleres nun estudo sobre poboación 
xeral en Turquía. Describíronse casos en paí-
ses como China (Xiao, 2006), onde non é de 
esperar ningunha potenciación do diagnós-
tico por parte dos profesionais. Sar (2006) 
revisa estudos turcos, holandeses, alemáns, 
finlandeses e suízos, concluíndo que estudos 
independentes de diferentes países demos-
tran claramente que os transtornos disociati-
vos constitúen un problema de saúde mental 
frecuente non só en mostras clínicas, senón 
tamén en poboación xeral. A falta de seccións 
sobre transtorno disociativo nos instrumen-
tos de cribado psiquiátrico xeral empregados 
habitualmente deron lugar á omisión destes 
transtornos nos estudos epidemiolóxicos a 
grande escala. Non hai ningún resultado que 
apoie que o TID é un fenómeno restrinxido a 
determinadas zonas xeográficas, ou que sexa 
máis frecuente en países onde o diagnóstico  
é máis popular ou hai unha predisposición 
máis favorábel dos clínicos a aceptalo. Aínda 
que están por facer estudos empíricos en moi-
tos países, os resultados de que dispomos até a 
actualidade, non apoian que exista unha dife-
renza significativa entre uns países e outros.

En resumo, se non estamos a detectar unha 
grande cantidade de casos de transtorno diso-
ciativo, e en particular de TID, a nosa percep-
ción sobre a conexión destes cadros e o trau- 
ma é imposíbel que sexa adecuada.

Aínda tendo en conta estas consideracións, 
cando avaliamos un paciente cun transtorno 
disociativo, e en particular transtorno de iden-
tidade disociativo (a súa forma máis grave) na 
nosa consulta, é altamente probábel (embora 
non obrigatorio) que nos encontremos con 
experiencias de maltrato e abuso sexual na 
infancia. E a frecuencia en que isto acontece 
é maior no TID do que noutros diagnósticos 
psiquiátricos.

POR QUE NON COSTUMAN 
ESTAR CONECTADOS 
DISOCIACIÓN E TRAUMA NA 
NOSA FOCAXE DOS CASOS?

Non se están a detectar porcentaxes  
importantes de transtornos disociativos

Os transtornos disociativos no noso país es- 
tán claramente infradiagnosticados. Isto con-
trasta cos estudos de prevalencia que sinalan 
unha incidencia moi elevada en países tan dis-
tantes culturalmente coma os Estados Unidos, 
os países nórdicos, Turquía ou China (Gon-
zález, 2004, 2007). Aínda que existe a idea de 
que os transtornos disociativos, en especial o 
Transtorno de Identidade Disociativo (antes 
Personalidade Múltiple) é un diagnóstico li-
gado á psiquiatría americana, os estudos epi-
demiolóxicos amósannos unha realidade ben 
diferente.

Diversos traballos amosan unha prevalen-
cia de Transtorno de Identidade Disociativo 
(TID) entre diferentes poboacións de pacien-
tes psiquiátricos de entre o 4 e o 18% (Kluft e 
Foote, 1999). Van der Hart (1993) fai unha revi-
sión de diversos estudos e afirma que na maior 
parte dos países europeos a actitude profesio-
nal máis estendida é dicir que «o transtorno 
de personalidade múltiple non existe aquí». 
Porén, esta actitude está a mudar, aínda que 
a velocidade moi diferente nuns e outros paí-
ses, sendo os Países Baixos e Suíza onde máis 
se están a diagnosticar e tratar os transtornos 
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respecta ao abuso sexual. Isto probabelmente 
acontece por influencia das ideas freudianas 
(as da segunda etapa), que atribuían estas in-
formacións a «fantasías edípicas» das pacien-
tes. Breuer e Freud inicialmente (1893) consi-
deran que «a escisión da consciencia… está 
presente a un nivel rudimentario en toda his-
toria e a tendencia destes a disociarse, coa 
emerxencia de estados anormais de conscien-
cia, é o fenómeno básico destas neuroses». 
Porén, Freud abandona en 1897 a visión de que 
o trauma ou o abuso sexual na infancia precoz 
era o que provocaba a disociación grave nas 
pacientes histéricas. No seu lugar, desenvolve 
a teoría da neurose na cal un trauma interno 
na forma de desexos infantís e fantasías, en 
especial o Complexo de Edipo, xoga un papel 
dominante na estrutura da mente. Describe o 
concepto de represión, como o modo en que 
os pacientes neuróticos apartan activamente  
o material conflitivo fora da conciencia, po-
dendo volver en forma de soños, sintomas ou 
símbolos. Apesar desta mudanza Freud conti-
núa a manter o concepto de escisión en traba-
llos posteriores (véxanse estas referencias en 
Halberstadt-Freud, 1996).

É curiosa a influencia destes traballos de 
Freud no pensamento psiquiátrico. A súa idea 
de que os antecedentes traumáticos son pro-
duto da fantasía de pacientes histéricas subxaz 
en moitas das focaxes actuais da disociación, 
por exemplo na idea de que as informacións de 
abuso sexual ou os sintomas disociativos son 
«fantasías» ou «chamadas de atención». E o 
máis sorprendente é que estes prexuízos están 
en numerosos clínicos que non só non son psi-
canalistas, senón que até rexeitan abertamente 
as teorías freudianas.

Outro factor influínte é que son temas es-
pecialmente duros, que nalgúns profesionais 
poden xerar certo rexeitamento emocional. 
No entanto, cando se recorre a fontes de con-
firmación externas, na maior parte dos casos 
estas informacións son veraces (Herman e 
Schatzow, 1987).

Non se está a dar adecuada relevancia ou 
non se están a detectar os antecedentes 
traumáticos

Tamén con respecto á historia de trauma, exis-
te unha clara infradetección. Ou aínda cando 
se detecten se toman en conta unicamente 
como parte da historia clínica, mais non como 
elementos activos da terapia. En xeral a terapia 
cognitivo-condutual, que podemos conside-
rar predominante entre los profesionais, tende 
por principio a centrarse no aquí e no agora 
máis que nas orixes, a historia de trauma ou 
a historia infantil. En boa medida isto pódese 
entender como unha reación contra as teorías 
psicodinámicas, mais como todas as reacións 
extremas, lévanos a perder o punto de equi-
librio onde se alcanza na nosa opinión unha 
visión máis completa dos fenómenos.

Aliás, cando os pacientes nos comentan 
unha historia de abuso ou maltrato na infan- 
cia, algúns clínicos poñen en cuestión as infor-
macións dos pacientes, sobre todo no que 

A IDEA DE FREUD DE QUE OS 
ANTECEDENTES TRAUMÁTICOS 
SON PRODUTO DA FANTASÍA DE 
PACIENTES HISTÉRICAS SUBXAZ 
EN MOITAS DAS FOCAXES  
ACTUAIS DA DISOCIACIÓN, [...]  
E ESTES PREXUÍZOS ESTÁN  
EN NUMEROSOS CLÍNICOS  
QUE NON SÓ NON SON  
PSICANALISTAS, SENÓN QUE 
ATÉ REXEITAN ABERTAMENTE 
AS TEORÍAS FREUDIANAS
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ta disociativa ao trauma sería o equivalente  
desta resposta de conxelación en animais.

A diferenza é que o animal deixa que o 
organismo se ocupe de resolver a situación. 
A enerxía bloqueada na resposta de conxela-
ción, a memoria procedemental almacenada, 
descárgase en canto a ameaza desaparece. É tí-
pico en animais ver movementos de sacudida, 
espasmódicos, cando desaparece a resposta 
de conxelación. A actitude posterior é de to-
tal normalidade. Porén, cando esta descarga 
se limita de algunha maneira (por exemplo, 
impedindo ao animal moverse nese preciso 
momento) aínda que despois sexa liberado, a 
conduta do animal xa non será normal, mos-
trando inquietude e evitación. En humanos 
e sobre todo en sociedades ocidentais, a li-
beración desta enerxía bloqueada no trauma 
impídese de modo sistemático. Un exemplo 
diso é a expresión cultural da dor pola morte 
de alguén nas sociedades modernas.

A NEUROBIOLOXÍA DO 
TRAUMA E A DISOCIACIÓN

O efecto do trauma no individuo non se pode 
entender como algo desprendido do corporal 
(Levine, 1997; Scaer, 2001). Para entender a 
repercusión do trauma psíquico no organismo 
é preciso ter en conta dous aspectos funda-
mentais:

Os diferentes tipos de memoria: 

a) Unha memoria explícita ou declarativa, 
mediada polo hipocampo dereito e o cór-
tex orbitofrontal: é a narrativa que da sen-
tido a unha experiencia. É, por exemplo, 
o que relatamos sobre un acontecemento 
pasado, a forma como (nos) contamos a 
experiencia. Non todos os eventos serán 
procesados a este nivel.

b) Unha memoria implícita, que almacena 
datos emocionais, sensoriais e somáticos. 

Tamén é frecuente que un paciente cun 
transtorno disociativo ou un trastorno pos-
traumático complexo negue calquera tipo 
de antecedente traumático. Ou que o refira 
nun momento dado e o negue noutro. Para 
os clínicos con anos de experiencia, non será 
seguramente excepcional a situación de que 
un paciente que leve anos en terapia nos co-
mente despois de moito tempo un abuso 
sexual previo. O trauma pode existir e non ser 
evidente na exploración inicial. Hai un índi-
ce elevado de amnesias e tamén unha actitu-
de de ocultación consciente, sobre todo nos 
casos de abusos sexuais. Isto asociase a sen-
timentos de vergoña ou á «consigna de segre- 
do» que rodeou moitas veces os feitos cando  
sucederon.

UN MECANISMO DE RESPOSTA 
PERANTE O TRAUMA

A disociación é unha forma de defenderse da 
experiencia traumática (Levine, 1997; Scaer, 
2001), que co tempo se constitúe nunha for- 
ma de manipular calquera tipo de estrese. 
Como resposta frente a un evento traumático 
extremo é eficaz a nivel emocional: o indivi-
duo desconéctase dunha emoción de outro 
modo intolerábel.

Porén non resulta moi efectiva cando se 
trata de procurar unha solución a un proble-
ma: Está visto que cando hai un terremoto, os 
individuos que experimentan reacións diso-
ciativas non adoptan boas medidas de protec-
ción e resultan por iso máis vulnerábeis.

Perante unha ameaza os animais poden 
actuar de tres maneiras: mediante la loita, 
a fuxida ou a conxelación. As dúas primei-
ras son respostas proactivas (Levine, 1997): 
o individuo «fai algo». Mais cando non hai 
posibilidade de actuar, cando a situación é o  
que se definiu como un shock inevitábel, é 
cando se produce a reación de conxelación 
(Scaer, 2001). Nos seres humanos, a respos-
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O Sistema Nervioso Autónomo e o eixo  
Hipotálamo-Hipófiso-Suprarrenal e a súa  
activación en situacións de perigo
Como sinalábamos, a resposta de conxelación 
produciríase cando as respostas de loita ou 
fuxida son imposíbeis. Scaer (2001) sinala que 
esa resposta que non se puido realizar ou con-
cluír, almacenada na memoria procedemen-
tal e non descargada, tentará posteriormente 
reactuarse conformando a base dos sintomas 
disociativos. Nos seres humanos, a respos-
ta disociativa ao trauma sería o equivalente 
desta resposta de conxelación en animais. Fi-
sioloxicamente corresponderase cun elevado 
ton parasimpático e ao mesmo tempo residuos 
adicionais do estado anterior de excitación 
simpática.

En animais perseguidos por depredadores 
pódese ver moi graficamente esta resposta. 
Cando a presa sente que non hai posibilidade 
de fuxida, inclusive antes de ser alcanzada, 
desvanécese nun estado de inconsciencia. Isto 
pode corresponder a un mecanismo de sobre-
vivencia (aparentando estar morto pode enga-
nar o depredador e fuxir) ou representar o 
efecto externo dunha alta descarga de opioides 
(analxesia frente á dor iminente). Se o animal 
finalmente non morre, sae do estado de conxe-
lación sempre cunha reación previa de axita-
ción. Isto segundo Scaer (2001) corresponde 
á descarga da memoria procedemental. Se, 
como dixemos, non se permite ao animal esta 
descarga, por exemplo manténdoo inmobili-
zado cando sae do estado de conxelación, de-
senvolverá condutas anómalas.

As respostas disociativas ocorren perante 
situacións ameazadoras que o individuo vive 
con impotencia e cun sentimento de indefen-
sión. Scaer opina que o feito de que na espe-
cie humana e sobre todo na cultura ocidental 
non se poida producir a descarga da memoria 
procedemental (calquera reación de axitación 
será imediatamente contida ou sedada) sería 
para este autor xeradora de psicopatoloxía. Un 

Calquera información dos órganos dos 
sentidos, sensacións cenestésicas ou dor 
(excepto as olfativas que van directamente 
á amígdala) pasan por un filtro talámico, 
que as reconduce a diversas zonas do cór-
tex en función do nivel de excitación. Ao 
mesmo tempo o tálamo envía unha infor-
mación similar á amígdala que, en función 
do nivel de excitación, outorgará á informa-
ción un valor emocional, en función do cal 
se fará o procesamento declarativo (a). Se 
o nivel de excitación for moi elevado, este 
procesamento pódese bloquear.
O tipo máis primitivo de memoria implí-

cita é a memoria procedemental. Nesta almace-
narase o patrón de movemento defensivo no 
momento do trauma (Scaer, 2001).

Un trauma pode provocar transtornos moi-
to antes de que exista memoria declarativa, en 
fases preverbais do desenvolvemento infantil. 
Aquí só encontraríamos rastros somáticos e, 
se callar, emocionais, mais non unha lembran-
za verbal da situación traumática. Por exem-
plo: unha nena dun ano, que non desenvol- 
veu aínda a linguaxe verbal, córtase cunha 
porta automática. Durante anos despois reaxe 
con medo perante unha porta similar, apárta- 
se dela e non deixa que ninguén se achegue.  
Desde esta perspectiva poderíamos dicir que 
ten unha memoria emocional e condutual, 
aínda que carece dunha memoria narrativa da 
experiencia inicial coa porta.

En traumas posteriores tamén encontra-
mos lembranzas emocionais e somáticas, que 
poden estar completamente disociadas dos 
aspectos cognitivos. Por exemplo, unha pa-
ciente responde á pregunta de se sofreu abusos 
sexuais na infancia presentando unha intensa 
sensación física de náuseas e dicindo: «eu non 
lembro que pasara, mais sinto coma se tivese pa
sado». Outro exemplo é o aparente distancia-
mento afectivo de moitas vítimas de trauma, 
que relatan os feitos traumáticos sen aparente 
repercusión emocional (belle indiference).
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As partes disociadas maniféstanse en forma 
de sintomas disociativos, negativos e positivos. 
Os sintomas negativos (ausencia de algo que 
debería estar presente) poden ser somatomor-
fos como a anestesia ou psicomorfos como a 
amnesia. Os sintomas positivos (aparición de) 
tamén poden ser somatomorfos como as pseu-
docrises convulsivas ou psicomorfos como as 
alucinacións auditivas ou os flashback. 

Esta alternancia e coexistencia entre a re-
experimentación do trauma e a evitación do 
mesmo serían para estes autores característi-
cas patognomónicas do transtorno de estrese 
postraumático. A parte da personalidade fixa-
da á defensa e a reexperimentación do trauma 
denomínase parte da personalidade emocional 
(PE). Esta parte contén lembranzas traumáti-
cas que son diferentes da memoria autobiográ-
fica, en canto a que se trata de experiencias 
primariamente somatosensoriais, emocional-
mente intensas, alucinatorias, fragmentarias e 
involuntarias (Brewin, 2003; Van der Kolk & 
Van der Hart, 1991). Pola contra, outra parte 
da personalidade debe continuar coa vida co-
tidiana, e para iso evita os contidos traumáti-
cos. Esta parte é denominada por estes autores 
parte da personalidade aparentemente normal 
(PAN). Os sintomas disociativos negativos do 

exemplo é a contención cada vez maior das 
reacións pola morte de alguén nas sociedades 
occidentais.

Para V. der Hart, Nijenhuis e Steele (2008) 
a activación simpática/parasimpática corres-
ponde á posta en marcha de diferentes siste-
mas defensivos simultaneamente, por exem-
plo, por un lado a persoa tenta loitar mais ao 
mesmo tempo fuxir ou activar unha resposta 
de submisión. A disociación non sería unica-
mente o equivalente do estado de colapso ou 
conxelación, senón a activación simultánea de  
diferentes sistemas de acción. Este patrón  
de activación caótica de sistemas de acción 
pode verse tamén segundo o autor no apego 
desorganizado, onde se observan no neno con- 
dutas de apego e condutas defensivas de forma 
simultánea ou en rápida alternancia.

A TEORÍA DA DISOCIACIÓN 
ESTRUTURAL

A traumatización para Van der Hart, Nijen-
huis e Steel (2003, 2008) implica en esencia 
un certo grao de división ou disociación dos 
sistemas psicobiolóxicos que constitúen a per-
sonalidade do suxeito. A personalidade nor-
mal consideraríase a organización dinámica 
dentro do individuo dos sistemas biopsicoso-
ciais que determinan as súas accións caracte-
rísticas (Allport, 1981; Janet, 1907). Estes sis-
temas biosociolóxicos ou sistemas de acción 
son basicamente de dous tipos: uns orientados 
á sobrevivencia (vinculación, coidado fillos, 
alimentación, etc.) e outros á defensa frente á 
ameaza (loita, fuxida, submisión). Na disocia-
ción prodúcese unha escisión entre ambos sis-
temas. Unha ou máis das partes disociadas da 
personalidade do suxeito evitan as lembranzas 
traumáticas e desempeñan as funcións da vida 
diaria encanto que unha ou máis partes dela 
continúan fixadas ás experiencias traumáticas 
e ás accións defensivas.

A DISOCIACIÓN É UNHA  
FORMA DE DEFENDERSE DA  
EXPERIENCIA TRAUMÁTICA  
(LEVINE, 1997; SCAER, 2001), 
QUE CO TEMPO SE CONSTITÚE 
NUNHA FORMA DE MANIPULAR 
CALQUERA TIPO DE ESTRESE 



 número 32 · decembro 2008 · violencia72 · cadernos de psicoloxía

un TEPT complexo. Estes pacientes teñen 
con frecuencia diversas p(PE), representan-
do cada unha un sistema defensivo diferente. 
Por exemplo, algunhas PE poden estar fixadas 
no pranto de apego (a parte triste, desvali-
da, experimentada algunhas veces como un 
«neno»), na evitación do rexeitamento social 
(socialmente submisa, a parte «feliz») e na 
defensa física e relacional (raiboso, temeroso, 
submiso, partes paralizadas, etc.) acompañado 
dunha personalidade aparentemente normal 
(PAN) complexa única na que se expresan os 
sistemas de acción da vida diaria: encárgase 
da vinculación cos outros, o coidado, a satis-
fación de necesidades básicas, etc.

A disociación estrutural secundaria pode 
caracterizar transtornos relacionados co trau-
ma máis complexos e crónicos, como son o 
TEPT complexo (unha categoría proposta para 
a súa inclusión na futura DSM-V, para a que se 
propuxo a denominación DESNOS: transtor-
nos de estrese extremo non especificados), os 
transtornos de personalidade relacionados co 
trauma (Golynkina & Ryle, 1999) e moitos 
casos de transtornos disociativos non espe-
cificados.

3) Disociación estrutural terciaria

Nos casos máis extremos, non só se divide a 
personalidade emocional en varias PE, senón 
que tamén a personalidade aparentemente 
normal (PAN) se divide, estabelecéndose en-
tón a denominada disociación estrutural ter-
ciaria, que caracteriza o Transtorno de Identi-
dade Disociacivo (TID). Isto acontece cando 
a capacidade de integración que ten o suxeito 
é tan baixa que non pode desenvolver ou man-
ter unha PAN única. Así, por exemplo, pode 
existir unha parte disociada que é sexual (re-
produción), unha parte que é nai, (coidadora), 
e unha parte que vai ao traballo (exploración). 
Se ben algunhas, embora non todas, as par- 
tes disociadas que aparecen no TID posúen  
un sentido da independencia máis forte, os  

Transtorno de estrese postraumático (TEPT) 
e do TEPT complexo , este último secundario 
a traumas precoces, repetidos ou prolongados 
(Herman, 1992; Ford, 1999; Pelcovitz, van der 
Kolk, Roth, Mandel, Kaplan, e Resick, 1997; 
Roth, Newman, Pelcovitz, Van der Kolk, e 
Mandel. (1997) e Van der Kolk, Roth, Pelco-
vitz, Sunday e Spinazzola, 2005) relaciónanse 
xeralmente coa PAN e constitúen perdas de 
funciones ou fenómenos. Os sintomas positi-
vos relaciónanse xeralmente coa PE e repre-
sentan fenómenos de intrusión.

En base a estas exposicións, os autores si-
nalan varios niveis de disociación:

1) Disociación estrutural primaria

Correspóndese coa reación de estrese agudo 
e o transtorno de estrese postraumático. O 
patrón básico de resposta pódese describir 
como unha alternancia entre a personalidade 
emocional (PE) fixada ao trauma e aos siste-
mas de acción defensivos e a personalidade 
aparentemente normal (PAN) que leva avante 
a vida (sistemas de acción da vida diaria). A 
normalidade é, porén, só unha aparencia por 
canto esta parte da personalidade evita, físi-
ca e mentalmente, todos os indicios que se 
relacionan co trauma, incluído o seu mundo 
intrapsíquico, dando lugar a que este «viva a 
vida na superficie da consciencia» (Appelfeld, 
1994, p. 18). Noutras palabras, a persoa pode 
estar aparentemente ben, mais non permite 
que emerxa nada conectado coa experiencia 
traumática. Isto produce mudanzas na con-
duta e o estado interno da persoa, aínda nos 
momentos en que non está a revivir o trauma: 
pode estar desimplicado afectivamente, en hi-
peralerta, etc.

2) Disociación estrutural secundaria

A personalidade emocional pode á súa vez 
disociarse. Isto ocorre en traumas precoces, 
prolongados ou repetidos como os que xeran 
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de raiba ou tristeza pódese activar un estado 
mental diferente, no cal as lembranzas traumá-
ticas están claramente presentes. 

Vexamos isto nun exemplo clínico: Unha 
paciente refire no seu estado habitual (a per-
sonalidade aparentemente normal ou PAN, tal 
como a define a teoría da disociación estrutu-
ral) unha infancia marabillosa, sen conflitos 
nin problemas. Periodicamente experimenta 
mudanzas a estados de axitación e hostilida-
de graves, nos que fai numerosas referencias 
a abusos sexuais repetidos por parte do pai. 
Cando se lle pregunta por estes comentarios 
ao voltar ao estado habitual (PAN) négaos, non 
lembra telos dito e reinterpreta o seu signi-
ficado.

b) Desrealización/Despersonalización

A desrealización pode responder a unha su-
presión das funcións superiores da conscien-
cia. A realidade non se percibe en conxunto, 
senón só como elementos isolados.

A percepción é diferente e vívese con es-
trañeza. Con frecuencia na resposta ao trau-
ma agudo, os compoñentes emocionais da 
experiencia non se perciben, probabelmente 
como defensa frente a un grado de activación 
emocional intolerábel para o individuo. 

Unha vítima do 11-m facía unha descrición 
moi gráfica deste mecanismo: Ve o imenso de-

autores propoñen que conceptualmente non 
son diferentes daquelas partes achadas en 
trans tornos relacionados co trauma menos 
complexos.

DO TRAUMA AO  
SÍNTOMA DISOCIATIVO

Os sintomas disociativos agrúpanse en tres 
grandes blocos: amnesia, desrealización/des-
personalización e confusión/alteración de 
identidade (Steinberg, 2002). Pode entender-
se como cada un destes aspectos se xera na 
experiencia traumática:

a) Amnesia

A amnesia cumpre unha función á hora de 
controlar o trauma. Para sobrevivir a unha  
situación angustiosa e a unha emoción intole-
rábel, funcionamos coma se o feito «non oco-
rrese». Isto permítenos seguir adiante coa 
vida diaria, mantendo á marxe os contidos 
traumáticos. 

Foi proposto como un dos mecanismos 
implicados a denominada «memoria depen-
dente de estado». A información almacenada 
nun estado mental recuperarase posterior-
mente con máis facilidade cando a persoa se 
encontre nese mesmo estado. Os datos poden 
non estar disponíbeis se o individuo está 
noutro estado mental, como ocorre na diso-
ciación (Steinberg, 2002).

No caso concreto do transtorno de iden-
tidade disociativo, preséntanse diferentes es-
tados mentais ou partes, que teñen diferentes 
patróns de conduta, emoción, cognicións e 
lembranzas. As partes que se encargan das si-
tuacións cotidianas con frecuencia presentan 
amnesia para os traumas previos. Precisan es-
tar libres desta información e da repercusión 
emocional que representarían para poderse 
ocupar de afrontar a vida diaria. Cando o pa-
ciente experimenta unha reación emocional 

OS SINTOMAS DISOCIATIVOS 
AGRÚPANSE EN TRES GRANDES 
BLOCOS: AMNESIA, DESREALI-
ZACIÓN/DESPERSONALIZACIÓN 
E CONFUSIÓN/ALTERACIÓN DE 
IDENTIDADE (STEINBERG, 2002)
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ao abusador, acabará constituíndo unha parte 
persecutoria no sistema. Ás veces o paciente 
chega a estar realmente convencido de que esa 
parte da súa mente é realmente o abusador.

Estas partes pódense xerar como protec-
toras, librando a personalidade principal de 
emocións e lembranzas intolerábeis e conver-
terse co tempo en persecutorias. O paciente 
describe sintomaticamente isto como fenó-
menos de influencia (sente que unha parte 
del ou algo alleo a el lle impón pensamentos, 
sentimentos ou accións), alucinacións (con 
máis frecuencia aínda que non exclusivamente 
intrapsíquicas) ou pensamentos obsesivos.

Estas partes «negativas» gardan con fre-
cuencia as lembranzas máis traumáticas, mais 
tamén grande parte da capacidade defensiva 
do paciente. Ás veces para un neno o único 
modelo disponíbel de ter forza, poder, capaci-
dade de influír sobre os demais e de ter control 
sobre algo, é precisamente a figura que dun 
xeito ou outro o está a agredir. Por un lado 
non quere ser así. Por outro lado precisa sentir 
algunha sensación de dominio sobre si propio 
e sobre o mundo que o rodea. No mundo en 
que este individuo medrou, as únicas opcións 
posíbeis son ser vítima indefensa ou agresor 
poderoso. Son opcións incompatíbeis, mais 
ambas conteñen elementos imprescindíbeis. 
Por iso oscila dun a outro extremo, sen inte-
grar nunca estes aspectos na mesma experien-
cia ao mesmo tempo.

Os fenómenos de alteración de identida-
de son moito máis complexos e exceden as 
posibilidades deste artigo. Pódese encontrar 
unha descrición máis detallada en Gonzalez 
(2007).

NON SÓ TRAUMA:  
APEGO E DISOCIACIÓN

O trauma por si só non é un factor suficien-
te para explicar por que un individuo acaba 
desenvolvendo un transtorno disociativo. Al-

sastre á súa volta, levaba unha cámara na man... 
de xeito automático comeza a fotografalo todo 
e ve as escenas como fotografías. Desconéc-
tase así do horror e só visualiza imaxes que 
experimenta como alleas.

Acontece algo similar coa despersonaliza-
ción. Se un neno sofre algún tipo de maltrato 
físico, desconectarse do corpo representa para 
el un mecanismo de sobrevivencia: estalle pa-
sando ao corpo, mais non a el. El non está alí. 
Cando o trauma é un abuso sexual, costuman 
engadirse cognicións de que o corpo é «malo» 
ou «suxo», culpándoo de sofrer o abuso.

c) Fragmentación da consciencia:  
confusión e alteración de identidade.

Os sentimentos opostos de querer ao único 
pai que se ten e odialo polo maltrato infrinxido 
non poden coexistir na mente dun neno. Por 
iso alterna entre un estado mental e outro sen 
que poida desenvolver unha mentaconscien-
cia que abarque ambos. Para poder amar un pai 
maltratador nos seus momentos «bos» (unha 
vinculación imprescindíbel no crecemento) 
o neno aparta da súa mente as lembranzas do 
abuso. Estas lembranzas do maltrato só as ten 
presentes cando volta o abuso, actívanse os 
sistemas defensivos, e sente un odio terríbel 
cara ese adulto. Sobre esta alternancia entre 
estados opostos, comezan a construírse as 
barreiras amnésicas que remarcarán a separa-
ción entre eses estados do eu. En algúns casos 
fragmentarán gravemente a mente do neno e 
despois do adulto xerándose un Transtorno de 
Identidade Disociativo.

En ocasións estas identidades disociadas 
toman a forma de figuras que realmente for-
maron parte da historia do paciente, repre-
sentando introxeccións (Watkins e Watkins, 
1977). Neste caso cando este estado de cons-
ciencia se activa, adoptará condutas propias 
desa figura, e interacionará coa personalidade 
principal dun xeito similar a como acontecía 
na realidade. Se esta introxección corresponde 
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gunhas persoas sofren situacións de maltrato 
grave saíndo adiante sen presentar problemas 
importantes. Un dos principais factores desa 
resiliencia é o feito de ter ao menos unha figura 
de apego seguro.

Aínda que no desenvolvemento recente 
dos modelos de disociación o papel do trauma 
fora considerado nuclear, cada vez cobra maior 
peso a importancia das experiencias precoces 
de coidado no desenrolar da patoloxía disocia-
tiva. Tilman (1994) recolle diversos estudos 
que avalan o papel fundamental de entorno 
familiar neste tema. As familias en que se dan 
abusos costuman ser máis disfuncionais a to-
dos os niveis. Os limites son confusos, hai un 
control condutual máis ríxido e menos coe-
sión e adaptabilidade. Cando as características 
do entorno familiar se toman en conta nos es-
tudos, o efecto en si do abuso sexual descende 
até o nivel da non significación.

Diversos autores relacionaron o patrón de 
apego tipo D (desorganizado/desorientado) 
cos transtornos disociativos (Main e Hesse, 
1992; Liotti, 1992). Os pais destes nenos amo-
san por súa vez unha alta frecuencia de historia 
propia de trauma e de problemas psicolóxi-
cos, que lles impide atender ás necesidades 
dos seus fillos, actuando coma se esperaran 
que os seus fillos fosen os que lles calmasen 
o seu propio malestar (Bowly, 1985). Barach 
(1991) sinala que á parte do abuso e o maltrato, 
o erro dos pais en responder ás necesidades 
do neno inflúe profundamente no desenrolo 
da psicopatoloxía disociativa. Isto incluiría o 
erro dos pais en protexer o neno do abuso e 
a tendencia dos pais a disociarse ou desco-
nectarse de algunha maneira da implicación 
emocional co neno

Os nenos cun patrón de apego Desorga-
nizado-Desorientado (D) tenden a construír 
múltiples modelos do eu, que son incoeren-
tes ou incompatíbeis. As nais están ás veces 
asustadas e ás veces agresivas co neno. Este 
pode ver o coidador como desamparado e vul-
nerábel e a si mesmo como malo por causar 

malestar na nai. Noutras ocasións ven a nai 
como ameazadora e elaboran en consecuencia 
unha imaxe de si mesmos como vulnerábeis e 
desamparados. Por outro lado, a tendencia do 
coidador a inverter os roles co neno e a buscar 
nel tranquilidade e consolo, xera no neno un 
rol de liberador do pai/nai asustado. En de-
finitiva, non se desenvolve unha visión de si 
mesmo no neno consistente e sólida (Liotti, 
1992).

Se estes nenos non están expostos a un 
maltrato ou abuso adicional, probabelmente 
estarán predispostos a presentar sintomas di-
sociativos mais probabelmente non desenvol-
verán un transtorno disociativo e quizá non 
consulten en dispositivos psiquiátricos. Mais 
cando se engade un trauma grave, temos a base 
para o desenrolo futuro dun Transtorno de 
Identidade Disociativo. Para manter un apego 
con estes pais inconsistentes o neno deberá ás 
veces idealizalos e desa maneira estabelecer 
algo parecido a un apego seguro. Outras veces 
terá que identificarse co agresor para sentirse 
forte e fuxir á súa autoimaxe de debilidade 
e vulnerabilidade. A disociación entendida 
como defensa, pódelle servir para manter es-
tas imaxes das figuras de apego e a do eu for-
te, absolutamente incompatíbeis, separadas. 
A introxección das figuras abusivas pode ser o 
xerme de estados disociados no transtorno de 
Identidade Disociativo (Blizard, 1997).

CONCLUSIÓNS

A disociación é unha resposta ao trauma. Os 
transtornos disociativos, en particular o Trans-
torno de Identidade disociativo constitúen  
o extremo do que se denominou «Espectro 
Postraumático». A abordaxe dos Transtor- 
nos Disociativos, tendo en conta os diferentes 
aspectos aos que fixemos referencia neste ar-
tigo, implicará o traballo co trauma. Mais iso 
non implica que debamos comezar o trata-
mento polo trauma en si, senón que debere-
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mos dedicar un tempo a estabelecer unha re-
lación terapéutica adecuada (tarefa de grande 
complexidade debido aos problemas de ape- 
go precoz nestes pacientes) e a fortalecer e 
estabilizar o paciente (Gonzalez, 2007, 2008; 
Chefetz, 2008; V. der Hart, Nijenjuis e Steele, 
2008).
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