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Ponto de partida

■ Busca pelo protocolo ideal – protocolos múltiplos

■ Tecnicismo x enfoque clínico

■ Crença metodológica - Se tudo vai bem na preparação, basta
iniciar a montanha russa

■ Dificuldades com pacientes hiporresponsivos – decífra-me / 
ajude-me se for capaz



Estabilização x Reprocessamento

■ Ajustes da Terapia EMDR - diversificação da clientela
■ Foco no protocolo ou foco no paciente
■ Monitoramento na prontidão para reprocessamento x 

ansiedade para salvar o paciente
■ Estabilização x Reprocessamento = Processos paralelos, 

não sequenciais
■ Microprocessamento NÃO substitui reprocessamento



Níveis de Reprocessamento

■ EMDR - Reprocessamento integral do alvo – foco nas
cadeias associativas – Fases 4, 5 e 6

■ EMDr - Reprocessamento integral do evento – foco na
transição entre EMD e EMDR – sem associações extensas

■ EMD - Dessensibilização de fragmento do evento – foco na
imagem – contenção – Fase 3

■ Microprocessamento e incompletudes – Fase 2 e Fase 4
■ Considerar transições bidirecionais, em vez de barreiras

entre Fases



Conceito de Microprocessamento

■ Interação entre estabilização e reprocessamento

■ Microreprocessamento como postura, mais do que 
técnica

■ Complexidade pós-TEPT simples

■ Processamento como promotor de estabilidade, em vez
de estabilidade ser requisito de reprocessamento

■ Níveis diversos de reprocessamento



Passos para microprocessamento

■ Explicação do que é EMDR e obtenção de concordância

■ Espera por momento de acesso em Fase 1 ou 2

■ Série lenta e curta com tempo para feedback

■ Continuação da dimensão interpessoal

■ Retomada do conteúdo/ sintoma ao longo e ao final da sessão, 
como fase 8 inserida na sessão – “como está agora em relação a 
aquela mobilização, depois que conversamos sobre outras coisas?”



Microreprocessamento estruturado x 
não estruturado

■ Estruturado – Lugar Seguro / DIR – desenvolvimentos em
geral – podem abrir porta para reprocessamento mais
integral 

■ Não estruturado – registro de vivências positivas ou
dessensibilização de ativações precoces



Micro vivência estruturada

■ Se entro em contato com as expectativas de chegar aqui
e do que já vivenciei até agora, por vezes muita
intensidade e atropelo…

■ Fazer desenho simbólico?



Micro vivência estruturada

■ Abraço de Borboleta com crença
positiva – posso chegar ao
presente

■ Como quero chegar domingo à
noite? O que quero levar deste
congresso - Mais borboleta

■ Compartilhar



Identificação de Platôs Clínicos? 
Norteamento da intervenção

■ Guia para identificação de trajeto clínico para além das 
3 vertentes, principalmente em função das crenças
negativas – aproximação mais cognitiva:

– 1. Responsabilidade indevida e defeito pessoal

– 2. Segurança e vulnerabilidade

– 3. Poder, controle e opções

– 4. Conexão e Pertencimento



Conceito de Conflito

■ Propósito do conflito: preservação de equilíbro interno e 
evitação do inesperado, do desconhecido

■ Crise: Perigo e Oportunidade

■ Caminho com foco duplo (equivalente à atenção dual): 
atenção centrada no trauma a ser reprocessado, atenção
periférica na estabilidade do indivíduo inserido em
Sistema ou Rede;

■ Microreprocessamento como estabelecimento de 
previsibilidade e relação colaborativa



Recursos disponíveis –
conteúdo e forma de falar

■ Existe acesso a cadeias adaptativas?

■ Recursos internos e externos

■ Capacidade de atenção dual e janela de tolerância

■ Capacidade integrativa - isso aconteceu comigo e 
isso compõe minha biografia



Impedimentos ao
reprocessamento espontâneo

■ Típicos de Fase 4: Memórias Alimentadoras, Crenças
Bloqueadoras e Medos

■ Cronologia: Traumas de apego, partes dissociadas, 
transtornos somáticos

■ Sistêmicos: conteúdos inter e transgeracionais interditos, 
lealdades invisíveis, proteção do abusador sedutor



Indícios de dificuldades futuras

■ Identificação de lacunas discursivas e emotivas (alexitimia), 
sugerindo estilo de apego inseguro evitativo:

■ Fase 1 de levantamento da história clínica:
■ Paciente apresenta contenção de discurso, emoções ou gestos

“negativos”, 
■ Evitação de certos temas ou certas regiões de seu genograma

ou de consciência de partes internas
■ Conduta pautada sobre hiporresponsividade/ hiperativação do 

parassimpático / ativação do sistema vagal dorsal



Vídeo



Intervenção com Partes

■ Conteúdo das vozes e reação do paciente
■ Que partes ajudam ou trazem mais dificuldade para 

paciente – há co-consciência entre as partes? 



Desenvolvimento de trabalho colaborativo

■ Redução de conflito interno
■ Empoderamento do Self – identificar e reprocessar

necessidades não atendidas;
■ Manutenção do Sistema interno em foco
■ Exercícios de Compaixão Interna
■ Foco no Self Adulto



Vídeo



Retomada da micro vivência

■ Retomar desenho
■ Como ela se encaixa no que vimos até agora
■ O que levo daqui em diante? 
■ Borboleta
■ compartilhar



Descrição de Caso

■ Sra nos 70 anos
■ Viagem da filha deflagra quadro delirante –

■ crianças no pátio da escola durante recreio: “fulana é uma v.!”
■ ônibus que passa pela parada, as pessoas descem e conversam

entre si, falam em voz alta: “vamos acabar com ela, vamos entrar na
casa e queimar a cachorrinha dela”, mudaram as chaves da casa e 
entram escondido, roubam coisas em sua ausência - não pode mais
sair do quarto para não matarem a cachorra dela.  

■ Tema clínico: vulnerabilidade

■ Recursos: formação acadêmica, ligação com a filha, papel de 
cuidadora, interesses em leitura, culinária e estudos – quer escrever
livro.



Intervenção

■ Sem dissociação psicodinâmica aparente (vozes internas/ 
senso de identidade)

■ Visita domiciliar de psiquiatra - risperidona
■ Qual o foco da paciente? Medo nos ombros?
■ Séries de 3 movimentos em média – lentos 
■ Redução do medo e retomada da capacidade para agir

(tentar gravar as conversas) – retomada de sistema vagal 
ventral



Intervenção com Temas Sistêmicos

■ Estrutura de genograma para levantamento inicial
■ Hot spots x cold spots
■ Ausência sistemática de informações
■ Trauma por compaixão



Muito obrigado! Vamos juntos com isso!

André Monteiro
PhD


