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A intersecção do conhecimento, das habilidades profissionais e da tecnologia oferece 

uma oportunidade dinâmica de cura em nível global. Essa oportunidade pode ser 

ampliada com a acessibilidade proporcionada pela terapia virtual e pela telessaúde. 

Contudo, essa oportunidade também gera riscos em potencial. O conjunto de 

pesquisas continua expandindo-se para telessaúde em geral, mas a forca tarefa não 

encontrou nenhuma pesquisa que fundamente ou refute a eficácia da terapia EMDR 

por meios virtuais. Conforme os terapeutas de EMDR começam a inovar e a considerar 

entrar no mundo virtual da telessaúde, os líderes da EMDRIA são compelidos a 

determinar quais são as posturas organizacionais apropriadas referentes à Terapia 

EMDR virtual. 

 

Agências regulatórias, empresas de seguro e profissionais usam uma vasta gama 

de termos para se referirem à telemedicina em geral. O entendimento base 

adotado é que a telemedicina envolve o uso da tecnologia para fornecer serviços 

médicos e psicológicos1. 

 

Neste relatório, referências ao uso de Terapia EMDR ministrada virtualmente 

referem-se a Terapia EMDR aplicada por um psicólogo ou médico treinado para 

tal por vias de comunicação virtual; não incluem, portanto, empresas, websites ou 

serviços que oferecem autoterapia EMDR sem o auxílio “ao vivo” de um psicólogo 

ou médico treinado em EMDR. A auto aplicação da Terapia EMDR é 

estritamente proibida na Política da EMDRIA e estão fora do escopo deste 

relatório. 

 

  

 
1 TeleMental Health Definitions por Ofer Zur, Ph.D. 
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Questão 1. O que sabemos quanto às necessidades, desejos e 

preferências das partes interessadas que são relevantes para esta 

decisão? 

A Força Tarefa realizou um estudo por meio de entrevistas individuais, grupos de 

discussão online e enquetes junto aos membros para reunir mais informações quanto 

às necessidades, desejos e preferências das partes interessadas quanto a aplicação 

da  Terapia EMDR por meios virtuais. As respostas em grupos de discussão foram 

diversas, variando entre total apoio e entusiasmo e grande preocupação. A Força 

Tarefa também realizou entrevistas individuais com terapeutas que já ministraram 

terapias (EMDR ou não) de forma virtual. 

 

A pesquisa junto aos membros gerou respostas de 1.600 partes interessadas, e os 

resultados mostraram apoio à continuidade da investigação do uso de terapia EMDR 

virtual. Alguns participantes declararam acreditar que a aplicação de terapia EMDR 

virtualmente acarreta mais riscos que a terapia tradicional, enquanto outros viram 

poucas diferenças e não notaram a existência de riscos graves. Cinquenta e três por 

cento (53%) dos respondentes relataram ou já ter ministrado terapia EMDR 

virtualmente no passado ou que considerariam ministrar terapia EMDR virtual no futuro. 

Uma vez que a Terapia EMDR envolve uma abordagem com 8 fases, a Força Tarefa 

também perguntou quais das 8 fases foram aplicadas de forma  virtual. Os participantes 

relataram ter utilizado cada uma das 8 fases ao menos 60% do tempo, o que sugere 

que todas as 8 fases foram utilizadas em meios virtuais ao invés do uso apenas das 

primeiras fases ou de fases isoladas do protocolo. Dos mais de 800 participantes que 

relataram já ter ministrado terapia EMDR virtualmente ou que considerariam fazê-lo, as 

seguintes preocupações e desafios foram mencionados: 

 

Segurança 263 

Relacionamento/sintonia 212 

Estímulo bilateral/Atenção Dual (como fazer) 193 

Ab-reações 100 

Desafios Tecnológicos 88 
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Dissociação 82 

Ética/Responsabilidade/Licença 70 

Pesquisa/Eficácia 58 

"Ver resposta anterior" 55 

N/A 51 

Treinamento necessário 46 

Sem preocupações 33 

Distrações 11 

Pagamento 8 

Recursos 6 

Avaliação 5 

Todas (Todas as preocupações) 3 

Conforto/educação do cliente 2 

Custo do Equipamento 1 

 

“É importante notar que, em alguns casos em que os participantes relataram já ter 
utilizado terapias EMDR virtualmente, estas questões foram mencionadas como 
preocupações iniciais e provaram-se menos inquietantes com pesquisa, 
preparação, treinamento, experiência e prática.” 
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NECESSIDADES, DESEJOS, PREFERÊNCIAS 

 

Os participantes expressaram interesse em diretrizes para a prática de terapia virtual 

que disponibilizassem informações nas seguintes áreas: 

 

Legal/Ética: 

 

• Regulações Licenciadoras e Jurisdição: Dos participantes entrevistados e 

que responderam à pesquisa, vários levantaram a questão da importância de 

poder consultar o órgão licenciador e as regras profissionais/éticas. Enquanto 

comunidades periféricas e áreas rurais podem beneficiar-se da oportunidade de 

acesso à terapia virtual, algumas partes interessadas citaram regras de 

jurisdição e regulações como parte de suas preocupações. A maioria mencionou 

a existência de regras que limitam a prática fora de sua zona de licenciamento. 

A existência das diferenças culturais deve ser estudada e considerada quando 

terapeutas cujo foco se dá em uma população estendem sua área de atividade 

para auxiliar clientes de populações diversas e possivelmente não familiares. 

Adicionalmente, pode haver uma vasta distância entre cliente e terapeuta, 

limitando o tempo de resposta durante crises. Serviços de emergência para a 

região do cliente deverão ser explorados antes do estabelecimento de serviços 

de telessaúde na região. 

 

• Confidencialidade/Conformidade com a HIPAA:  

 
Uma das maiores preocupações foi relacionada com a conformidade com a 

HIPAA e com as medidas para manter a confidencialidade. De certa forma, a 

tecnologia abre uma “Caixa de Pandora” relacionada à segurança e à 

privacidade. A maior parte dos servidores de e-mail e de texto tem criptografia 

insuficiente, e as mídias sociais são propensas a brechas de segurança; muitas 

aplicações de videoconferência e sistemas operacionais de computador não são 

totalmente seguros. Os educadores de telessaúde recomendam o uso de 

aplicativos de videoconferência de seus parceiros de negócio para garantir a 

conformidade com a HIPAA. Métodos de pagamento online também apresentam 

riscos de segurança e privacidade. 
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• Consentimento do Tratamento: Uma vez que há desafios e fatores 

tecnológicos/de segurança relacionados ao oferecimento de terapia EMDR por 

meios virtuais, os terapeutas de EMDR levantaram questões quanto a melhor 

forma de  abordar o consentimento para a  terapia. 

 

• Segurança/Risco: Alguns terapeutas manifestaram consciência da 

necessidade de estarem preparados para os problemas técnicos, as questões 

psicoterapêuticas e os resultados inesperados que podem ocorrer, tanto durante 

sessões presenciais quanto online. Clientes que sofrem com traumas complexos 

podem experienciar dissociação e/ou ab-reações durante sessões de terapia 

EMDR. Muitos dos  participantes da pesquisa e das entrevistas indicaram esse 

risco como uma preocupação. Apesar da perda da habilidade dos terapeutas de 

EMDR de tocar o paciente ou de estar fisicamente presente, diretrizes podem 

ao menos dar aos profissionais ideias de como gerenciar potenciais situações 

de risco como essas. JoAnna Watson-Wong abordou estas questões durante 

um workshop na Conferência EMDRIA de 20132. Ela destacou “a importância 

de construir uma sintonia  forte e de estabelecer formas de comunicação para 

assegurar o contato com o cliente durante problemas técnicos inesperados e/ou 

processamento confuso”,  

 
• Antes de começar o reprocessamento, os clínicos em EMDR devem 

construir uma aliança com as partes de ego adultas do cliente para auxiliar 

na comunicação durante estes momentos e para verificar deixas e pistas 

confusas ou perdidas durante o processamento. Dado o estado atual da 

tecnologia, essas habilidades são fundamentais para construir uma 

sintonia forte que pode auxiliar o cliente a se manter comprometido, 

conectado e com uma boa janela de tolerância para o processamento 

durante a Terapia EMDR.” 

 

Tecnológica: 

 

• A Força Tarefa conduziu entrevistas aprofundadas com membros selecionados 

da EMDRIA nacionalmente. Eles reportaram ministrar virtualmente todas as 8 

fases do protocolo, e participantes de vários grupos de discussão indicaram ter 

 
2 Watson-Wong, J. (setembro, 2013). Workshop EMDR Internet Therapy apresentado na 18ª Conferência 
da EMDRIA, Austin, TX. 
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oferecido a prática virtual da terapia EMDR. Sessenta por cento dos 

participantes da pesquisa reportaram ministrar todas as oito fases do protocolo 

virtualmente. Portanto, a Força Tarefa empenhou-se em fornecer diretrizes para 

as necessidades tecnológicas dos Terapeutas de EMDR que preferem ministrar 

quaisquer fases do tratamento online ao invés de presencialmente. Essas 

diretrizes abordarão considerações quanto a aplicativos de videoconferência, a 

modalidades de estímulo com atenção dual e a segurança. 

 

• É necessário ressaltar que, assim como em um tratamento presencial, a terapia 

EMDR virtual requer o acompanhamento ao vivo de um clínico especialista em 

EMDR. Nas palavras da Dra. Francine Shapiro: “É difícil, se não impossível, 

envolver-se em uma terapia intensa, complexa e pessoal sem a assistência 

de um bom profissional. Geralmente não é recomendado que os clientes 

utilizem as técnicas de EMDR sozinhos. Não há formas de antecipar os 

potenciais conexões de um alvo ou ansiedade, e mesmo perturbações que a 

primeira vista podem parecer inócuas podem ter suas raízes em memórias 

infantis extremamente perturbadoras.” Ela segue, alertando que “tentar utilizar 

técnicas de terapia sozinho...também pode resultar em retraumatização, 

uma vez que a memória pode simplesmente ser novamente dissociada em 

vez de reprocessada.”3 

 
• Em conjunto com essas diretrizes tecnológicas, a Força Tarefa determinou que 

é prudente que clínicos que utilizam terapias EMDR virtualmente tenham uma 

certificação em telessaúde mental para implementar e manter um padrão seguro 

de prática online. Os clínicos em EMDR terão que manter-se atualizados quanto 

às novas tecnologias e diretrizes para manter a segurança e proteção de suas 

práticas. Os clínicos em EMDR devem consultar seus respectivos órgãos 

licenciadores para identificar treinamentos em telessaúde que satisfaçam os 

critérios dos órgãos de controle profissional. 

 
 

 

 

 

 
3 Shapiro, Francine, PhD. (2018). Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) Therapy: 
Basic Principles Protocols, and Procedures. Terceira Edição. The Guilford Press, Nova York pp.243-244. 
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Treinamento/Preparação: 

 

• Educação para terapeutas de EMDR: Muitos  participantes destacaram a 

necessidade de treinamento e educação. Seguindo o desenvolvimento das 

diretrizes tecnológicas e da recomendada busca por certificações de telessaúde 

mental oferecidas por especialistas em telessaúde, a Força Tarefa recomenda 

um treinamento avançado referente ao uso de terapia EMDR em meios virtuais. 

A Força Tarefa reconhece a necessidade de desenvolvimento de um 

treinamento avançado de membros da EMDRIA relacionado à aplicação da 

terapia EMDR virtualmente. Também deve-se destacar que isso seria além da 

formação completa em um treinamento de terapia EMDR aprovado pela 

EMDRIA. 

 

• Regulando/Respondendo a reações fora da janela de tolerância do cliente: 

Conforme mencionado previamente, os clínicos em EMDR devem construir uma 

sintonia profunda com o cliente e ter a habilidade de lidar com problemas 

técnicos ou de procurar por deixas e pistas confusas ou perdidas para responder 

de forma mais eficaz a clientes que começam a se dissociar ou a ter ab-reações 

durante uma sessão de EMDR. Os clínicos em EMDR também expressaram 

preocupação quanto a como melhor lidar com esses desafios durante uma 

sessão virtual de terapia EMDR. 

 

• Considerações Culturais e Diversidade: Uma das preocupações 

mencionadas na literatura sobre telessaúde é quanto à educação e preparação 

cultural necessárias ao trabalhar com populações e comunidades que podem 

diferir daquelas com as quais o terapeuta está acostumado a trabalhar. Os 

clínicos em EMDR terão que aprender o máximo possível sobre a população 

com a qual pretendem trabalhar. Adicionalmente, também terão que contatar 

provedores de serviço de emergência locais para estabelecer canais de 

comunicação abertos e ativos, e ter o consentimento do cliente para, em casos 

emergenciais, poder contatar pessoas (indicadas pelo cliente) de dentro da 

comunidade. 
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Questão 2. O que sabemos quanto à realidade e às dinâmicas em constante 

evolução de nosso ambiente que são relevantes para esta decisão? 

 

Realidades e Dinâmicas em Constante Evolução: 

 

• Comparado a outras nações industrializadas, os gastos com saúde dos Estados 

Unidos são maiores e falham em alcançar resultados comparáveis no âmbito da 

saúde (Luxton, Nelson & Maheu, 2016). Tais resultados ruins são, em parte, 

devido a disparidades amplamente reconhecidas na área da saúde - incluindo 

as de gênero, raça, idade, renda, localização e outras. Ao considerar indivíduos 

para quem as barreiras de acessibilidade podem ser particularmente complexas 

e até mesmo intransponíveis, os serviços de telessaúde fornecem uma 

oportunidade única de cuidados. 

 

• Em 2010, a Organização Mundial da Saúde (OMS) publicou este relatório, 

nomeado Telemedicine: Opportunities and Developments in Member States 

https://www.who.int/goe/publications/goe_telemedicine_2010.pdf. 

 
 Neste relatório, a telerradiologia é o serviço de telessaúde que prevalece dentre 

os estados-membro. Este relatório examinou também a telepsiquiatria, e a falta 

de serviços de telessaúde voltados ao comportamento pode ser devido ao tempo 

necessário para desenvolver esse serviço junto ao paciente. Contudo, desde a 

publicação deste relatório, houve um crescimento significativo em tecnologias e 

em opções para o desenvolvimento da telepsiquiatria e do teleaconselhamento. 

 

• Nos Estados Unidos, o Conselho Nacional de Tecnologia da Saúde 

(HealthIT.gov) afirmou apoiar o uso da telemedicina e da telessaúde, contudo, 

infelizmente, o site aparenta ter um suporte a telessaúde limitado. A 

Administração de Serviços de Saúde Mental e Abuso de Substâncias (SAMHSA) dos 

Estados Unidos tem dados escassos quanto ao uso de serviços de telessaúde 

para o desenvolvimento de atividades conectadas à saúde mental, embora seu 

website inclua um relatório sobre telessaúde na saúde comportamental rural. 

 

 

https://www.who.int/goe/publications/goe_telemedicine_2010.pdf
https://www.who.int/goe/publications/goe_telemedicine_2010.pdf
https://store.samhsa.gov/product/In-Brief-Rural-Behavioral-Health-Telehealth-Challenges-and-Opportunities/SMA16-4989
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• Watson-Wong, J. (setembro, 2013). Workshop EMDR Internet Therapy 

apresentado na 18ª Conferência da EMDRIA, Austin, TX. A Sra. Watson-Wong 

apresentou informações logísticas e tecnológicas, assim como considerações 

legais, éticas e sobre segurança. Ela recomendou formas de administrar a 

terapia EMDR de forma eficaz através de meios virtuais, descrevendo a arte da 

“Presença” na criação de uma presença virtual profissional, com ferramentas 

para aprofundar o relacionamento online, para trabalhar com processamentos 

incertos e para lidar com problemas de hardware. Seu artigo, Pontos Essenciais 

da Presença na Internet, detalha seu workshop. As recomendações feitas por 

ela são detalhadas na seção “Diretrizes” do relatório. 

 
 

• Adicionalmente, várias organizações de saúde e aconselhamento publicaram 

diretrizes e normas para a telessaúde e seu desenvolvimento. Essas 

organizações incluem outras organizações profissionais de saúde e saúde 

comportamental, incluindo: a Associação Americana de Aconselhamento 

(American Counseling Association), a Associação Médica Americana (American 

Medical Association), a Associação de Psicologia Americana (American 

Psychology Association), a Associação de Telemedicina Americana (American 

Telemedicine Association), a Associação para Aconselhamento & Terapia 

Online (Association for Counseling & Therapy Online), A Associação Nacional 

de Trabalhadores Sociais (National Association of Social Workers), a 

Associação Americana para Terapias de Casamento e de Família (American 

Association for Marriage and Family Therapy), e o Órgão de Conselheiros 

Certificados Nacional (National Board for Certified Counselors). Uma vez que 

somos uma organização de saúde mental, devemos estar nessa lista. 

 

• Enquanto as ideações suicidas aparentam ter taxas equivalentes em áreas 

urbanas e rurais, a taxa de mortalidade devido a suicídio é maior em zonas 

rurais, de acordo com o estudo feito por Tarlow, Johnson, e McCord (The Journal 

of Rurual Health, 0 (2018), p. 1-6.) Os terapeutas que aplicam a Terpaia EMDR 

remotamente em comunidades rurais devem prestar atenção a avaliações de 

depressão e ansiedade, ao controle de impulsos e ao acesso a meios letais (ex. 

armas). 
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• Conforme evidenciado na Pesquisa sobre Administração Virtual de Terapias 

EMDR feita com os membros do EMDRIA, a maioria dos clínicos que utilizam o 

EMDR tem curiosidade de testar métodos virtuais, mas não tem acesso a 

informações quanto a como administrar terapias EMDR remotamente. Os 

clínicos interessados devem encontrar aplicativos para videoconferência em 

conformidade com os requisitos da HIPAA e que ofereçam um contrato do tipo 

BAA – Contrato de Parceiro de Negócios  

 

• Vários órgãos de licenciamento têm regras quanto a práticas interestaduais e 

interregionais, mesmo quando os clientes estão apenas temporariamente fora 

de sua residência. Estas regras variam, e estão em contínua mudança. Além 

disso, alguns seguradores de saúde dispõem de regras quanto a quais serviços 

podem ser oferecidos fora das fronteiras geográficas e requerem documentação 

adicional para reembolso. Regras de seguro contra negligência também 

impactam o clínico em EMDR ao considerar formas de terapia virtuais. Os 

clínicos em EMDR devem manter-se atualizados quanto a essas mudanças nos 

regulamentos. 

 

• A Força Tarefa não mediu esforços para reunir informações, pesquisas e 

diretrizes atualizadas sobre telessaúde, em especial pertinentes a terapia 

EMDR. O grupo revisou as diretrizes de outras organizações profissionais e de 

organizações de EMDR mundialmente. No momento de publicação deste 

relatório, há poucas evidências e diretrizes disponíveis. Existe a potencial 

conclusão de que esta área deve ser melhor pesquisada. 

 

• Normas e diretrizes de outras organizações profissionais, como a Associação 

Americana de Aconselhamento (American Counseling Association), a 

Associação Médica Americana (American Medical Association), a Associação 

de Psicologia Americana (American Psychology Association), a Associação de 

Telemedicina Americana (American Telemedicine Association), a Associação 

para Aconselhamento & Terapia Online (Association for Counseling & Therapy 

Online), a Associação Nacional de Trabalhadores Sociais (National Association 

of Social Workers), a Associação Americana para Terapias de Casamento e de 

Família (American Association for Marriage and Family Therapy), e o Órgão de 

Conselheiros Certificados Nacional (National Board for Certified Counselors) 
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foram revisadas e consideradas conforme os códigos éticos mais apropriados 

para a ministração de terapia EMDR virtualmente. Uma vez que a 

teleconferência é um método relativamente novo para o desenvolvimento de 

psicoterapias de qualquer gênero, é necessário realizar mais pesquisas para 

determinar os códigos éticos mais abrangentes para tais práticas, em especial 

quando relacionadas à terapia EMDR. 

 

Este relatório introduz questões relevantes quanto à administração virtual de terapia 

EMDR. Adicionalmente, também abrange especificamente a prática, as diretrizes, as 

considerações éticas e as questões principais da terapia EMDR virtual. 

 

Questão 3. O que sabemos quanto à capacidade e à posição estratégica de 

nossa organização que é relevante para esta decisão? 

 

Com o aumento da demanda por acesso à saúde mental e a alarmante prevalência do 

trauma atualmente, a demanda por terapeutas de EMDR que disponibilizem 

tratamento virtual a seus clientes e a comunidades impactadas vai aumentar. 

 

• O Código de Conduta Profissional do EMDRIA ainda não abrange a telessaúde 

ou a aplicação de EMDR por meios virtuais. A organização pode necessitar 

desenvolver uma linguagem para abordar as potenciais complicações conforme 

as partes interessadas levam a terapia EMDR ao mundo virtual. 

 

• As diretrizes e leis que governam as normas tecnológicas profissionais e de 

telessaúde mudam rapidamente e variam conforme o órgão de licenciamento. E 

elas continuarão a evoluir conforme esse campo virtual evolui. Os profissionais 

da saúde podem ter experiências confusas quanto a quais diretrizes ou regras 

seguir, e devem trabalhar para se manterem atualizados. 

 

• Atualmente, não há diretrizes para a administração virtual de terapia EMDR nos 

Estados Unidos, e aparentemente  em todo o mundo. A EMDRIA tem, portanto, 

uma oportunidade única de ser um ator vanguardista no desenvolvimento de 

diretrizes quanto à aplicação de terapia EMDR virtualmente. 
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• Os clínicos praticantes de terapia EMDR estão em uma posição vantajosa para 

realizar estudos piloto para esclarecer a eficácia da terapia EMDR virtual. A 

Força Tarefa recomenda o estímulo a mais pesquisas na área. 

 

• A EMDRIA carece de expertise para fornecer diretamente aplicativos de 

telessaúde ou sistemas de Registro Eletrônico de Saúde (RES). Contudo, a 

organização pode ser capaz de futuramente firmar um contrato de afinidade com 

fornecedores para oferecer descontos para membros, renda da associação e 

maior confiança a membros no uso de aplicações de teleconferência em 

conformidade com a HIPAA. 

 

• A EMDRIA também está também bem posicionada para disseminar informações 

úteis especificamente relacionadas à administração de terapia EMDR 

virtualmente. As diretrizes em anexo podem auxiliar os clínicos em EMDR na 

tomada de decisões, nas considerações de segurança e tecnologia e nas boas 

práticas para terapia EMDR virtual. 

 

• A educação continuada oferecida pelos apresentadores na Conferência Anual 

da EMDRIA, programas avançados oferecidos fora da conferência, reuniões 

online e webinars também podem ser ferramentas para educar clínicos em 

EMDR. 

 

• A revista “Go With That” da EMDRIA pode fornecer informações adicionais 

quanto à administração de terapia EMDR virtual. 

 

• A disseminação de informações e de meios educacionais não representaria 

custos significantes para a EMDRIA, e pode até gerar alguma renda para a 

organização. 

 

• Alguns clínicos que praticam a abordagem EMDR se sentem mais confortáveis 

com o uso de tecnologia que outros. A organização pode auxiliar membros com 

interesses em comum relacionados ao uso da terapia EMDR virtual a se 

conectarem uns aos outros utilizando o site da comunidade da EMDRIA. 
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• A Força Tarefa recomenda ao Conselho Diretor da EMDRIA que encoraje a 

Fundação EMDR a dar suporte a pesquisas pioneiras quanto à eficácia do 

desenvolvimento de terapia EMDR virtual ao conceder fundos ao pesquisador 

interessado. Estas ações conscientizariam a Fundação e informariam os clínicos 

praticantes de terapia EMDR das possibilidades e precauções. 

 

Questão 4. Quais são as implicações éticas? 

 

Das várias considerações éticas, o consentimento formal para terapia é essencial e 

obrigatório. 

 

Implicações para a organização: 

 

• Não há evidências suficientes para endossar ou negar o desenvolvimento de 

terapias EMDR de forma virtual; contudo, esta inovação já está sendo posta em 

prática por vários na área. Encorajamos todos os clínicos em EMDR que estão 

implementando este formato a contribuir com nosso crescente corpo de 

conhecimento e pesquisa conforme nos empenhamos para determinar as boas 

práticas da administração virtual de terapia EMDR. 

 

Implicações para os clínicos em EMDR, individualmente: 

 

• Consentimento: Muitos aplicativos de telessaúde oferecem um formulário de 

consentimento que pode ser enviado para clientes. Este consentimento deve 

conter no mínimo: 

o Planos para abordagem de problemas com tecnologia e como responder 

a falhas não esperadas. 

o Potenciais mudanças de confidencialidade no intercâmbio de 

informações online e na importância do uso de aplicativos em 

conformidade com a HIPAA ou que estejam vinculados a um parceiro de 

negócios dela. 

o Manutenção da transparência e da proteção. 

o Diretrizes de pagamento e cobrança. 

o Cobertura do seguro e consentimento para a troca de informações, caso 
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a cobrança seja feita por terceiros. Nota: As empresas de seguro 

atualizam continuamente suas políticas relacionadas a reembolso para 

terapia virtual. Estas políticas devem ser revisadas periodicamente tanto 

pelo médico quanto pelo cliente. 

 

• Segurança: Por uma questão de devido cuidado , as práticas, políticas e 

infraestrutura do clínico em EMDR devem ser revisadas anualmente para 

examinar a aderência a questões de segurança, legais e éticas. 

 

• Cobertura de Negligência: Os clínicos em EMDR devem consultar suas 

políticas relacionadas a negligência para assegurar que elas estão em 

conformidade com sua cobertura e política. 

 

• Conforto e educação adequados: Vários membros que foram entrevistados 

pela Força Tarefa enfatizaram a importância de se sentirem confortáveis com a 

tecnologia. Os clínicos em EMDR podem participar de aulas relacionadas a 

como ministrar terapias online, e devem se tornar versados em questões de 

segurança, de seleção e de uso da tecnologia, de provisão de serviços e de 

conformidade com a HIPAA. 

• Informações adicionais sobre ética e exemplos de declarações éticas podem ser 

encontradas em https://telehealth.org/ethical-statements/. 

 

Conforme nos empenhamos em fazer com que a terapia EMDR seja progressivamente 

disponível mundialmente para todos os indivíduos que dela necessitam, a opção de 

desenvolver virtualmente a terapia EMDR apresenta potencial de nos auxiliar no alcance 

de áreas remotas, em que não há outras opções de tratamento de qualidade disponíveis. 

Para aqueles que cogitam a implementação desse formato, oferecemos as seguintes 

diretrizes para treinamento, conformidade legal e ética, segurança e prática clínica 

segura: 

 

 

 

 

 

https://telehealth.org/ethical-statements/


16  

DIRETRIZES para Terapia EMDR Virtual: 

Para aqueles que querem utilizar meios virtuais para aplicar terapias EMDR, oferecemos 

as seguintes diretrizes que, embora facultativas, têm como objetivo minimizar os riscos e 

informar os clínicos em EMDR: 

 

1. Integridade Ética: Terapeutas de EMDR devem seguir as leis e normas de 

licenciamento aplicáveis, e devem manter-se fiéis aos protocolos da terapia 

EMDR mesmo em aplicação virtual. 

 

• Administração Terapêutica: A terapia EMDR online deve ser administrada por 

um Terapeuta de EMDR treinado por programa aprovado pela EMDRIA por 

meios de telecomunicação. Isso não inclui empresas, sites ou serviços que 

oferecem autoterapia EMDR sem orientação ao vivo feita por um terapeuta 

treinado para oferecer terapia EMDR. A autoaplicação do EMDR é estritamente 

proibida na Política da EMDRIA. 

 

• Confidencialidade/Conformidade com a HIPAA: Os clínicos em EMDR são 

obrigados a manterem-se informados quanto ao software de telecomunicação 

em uso, incluindo se o aplicativo oferece um contrato to tipo BAA. É necessário 

prestar atenção especial para a segurança e criptografia, de modo a estabelecer 

um ambiente o mais confidencial possível. 

 

• Consentimento Informado: Conforme exigido pelas normas profissionais e 

licenciadoras os clínicos em EMDR são obrigados a obter o consentimento total 

não apenas para a terapia, mas também para os riscos envolvidos na prática de 

terapia virtual. Adicionalmente, os terapeutas e clientes devem acordar em um 

plano alternativo antes do início do tratamento para momentos em que a 

tecnologia falha e/ou de crise. O consentimento deve incluir funções 

administrativas como comunicações via e-mail (em especial na existência de 

anexos contendo registros pessoais) e o aplicativo online utilizado para enviar 

cobranças e receber pagamentos. Os clientes devem ser informados caso haja 

outras formas alternativas à terapia online. 
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• Fidelidade/Integridade:  A terapia EMDR virtual deve ser administrada de 

forma a respeitar à fidelidade e integridade do modelo de terapia EMDR. 

 

• Código de Conduta da EMDRIA e Código de Ética do Licenciador: Os 

clínicos em EMDR são obrigados a seguir tanto o código de ética de seus órgãos 

licenciadores quanto o Código de Conduta Profissional da EMDRIA. 

 

• Segurança/Risco: Os clínicos em EMDR devem realizar verificações de 

segurança e conhecer os sistemas de suporte e serviços comunitários nas áreas 

em que os clientes estão localizados. 

 

• Regulamentos de Licenciamento: Os clínicos em EMDR são obrigados a 

conhecer seus respectivos regulamentos licenciadores relacionados à terapia 

virtual, incluindo questões de jurisdição como a localização geográfica do cliente 

e se sua licença profissional é aplicável na área. “É altamente recomendado que 

profissionais da saúde mental consultem seus órgãos licenciadores para obter 

diretrizes e para contatar outras órgãos licenciadores de outras jurisdições 

(conforme a área em que o cliente está localizado) quanto à necessidade de 

uma licença temporária e para verificar a existência de leis ou regulamentos que 

abordem tais questões.”4 

 
o O PSYPACT é um acordo recente entre certos estados para Psicólogos 

Licenciados que permite algumas práticas de serviços de telessaúde 

interestaduais. Os psicólogos devem manter-se atualizados quanto a 

questões similares a esta, uma vez que ela impacta seus limites 

jurisdicionais.5 

 

• Conscientização Cultural Relacionada a Comunidades Remotas: Ao 

trabalhar com populações em localizações remotas ou que diferem da sua 

origem, os clínicos em EMDR devem estudar a população e sua cultura. 

 

• Segurança Ambiental do Cliente: Os clínicos em EMDR devem discutir com 

seus clientes tópicos pertinentes a sua segurança (como conscientização sobre 

 
4 TeleMental Health Services Across State Lines por Ofer Zur, Ph.D. 
5 True Interstate Telehealth With PSYPACT (Just For Psychologists) por Roy Huggins, LPC NCC, 29 de 
Abril, 2019 
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o uso de computadores que não o pessoal do cliente e a vulnerabilidade de 

utilizar redes de cybercafés ou hotéis). 

 

2. Preparação e Treinamento: 

Os clínicos em EMDR são aconselhados a receber treinamentos adicionais em 

telessaúde e a conhecer tecnologias tanto para ensinar o uso delas ao cliente quanto 

para se prepararem para essa aplicação específica da terapia EMDR. Os clínicos em 

EMDR são também encorajados a procurar treinamentos além do treinamento de 

terapia EMDR aprovado pela EMDRIA. Um programa abrangente de treinamento para 

terapia virtual abordará no mínimo: 

 

• Ambiente Eletrônico 

o Configurações básicas de hardware 

o Software para envio de e-mails, para videoconferências e para formas de 

cobrança. 

o Segurança: segurança de equipamentos, registros do cliente e 

transmissões de dados 

o Seguro 

o Consentimento Informado Legal / Ético 

 

• Presença 

o Criando uma presença profissional online 

o Uso da webcam e do microfone para estreitar o relacionamento. 

o Esclarecimento de processamento e discurso confusos, sem 

interferência. 

o Consertando dificuldades técnicas sem interferir no processamento do 

cliente 

 

• EMDR Online 

o Métodos de administração de Atenção Dual e equipamento ou software. 

o Sintonia. 

o Segurança: recursos e contenções. 

o Trabalhando com novos clientes para prepará-los para a terapia online. 

o Promoção da videoconferência dentre clientes atuais & em perspectiva. 
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3. Sintonia Relacional: 

 

É recomendado que os clínicos em EMDR utilizem ferramentas adicionais de triagem 

e avaliação para construir uma sintonia terapêutica forte, que inclui a construção de 

uma aliança com o estado de ego adulto do cliente para assegurar o contato com o 

cliente ao gerenciar problemas técnicos ou para verificações em processamentos 

inesperados ou confusos, especialmente durante sessões de EMDR. Também é 

necessário ter uma consciência cultural que inclui a compreensão de que a cultura do 

cliente localizado em áreas remotas pode ser diferente da cultura do próprio clínico em 

EMDR. Ao fazer isso, os resultados da terapia serão intensificados, assim como o 

auxílio na gestão de crises, caso necessário. 

 

4. Considerações Técnicas/Infraestrutura 

 

Estas considerações mudam constantemente, portanto o clínico em EMDR deve 

manter-se atualizado para estabelecer condições seguras e confiáveis. Os Terapeutas 

de EMDR são aconselhados a se inscreverem em cursos educacionais e obter 

equipamentos adequados para assegurar que a tecnologia funciona de forma 

ininterrupta, segura e consistente conforme possível. 

 

• Hardware e Periféricos: 

o O ambiente eletrônico para psicoterapias online deve ser funcional e 

seguro. Deve contar com um sistema de computação dedicado, 

responsivo e potente o suficiente para suportar as necessidades do 

profissional. O sistema deve, no mínimo, ser capaz de gerenciar 

comunicações via videoconferência e por e-mail, e criar e manter de 

forma segura formulários e registros eletrônicos. Dentro do possível, o 

uso de criptografia pode aumentar a segurança da comunicação e do 

armazenamento de registros. 

 

o Muitos profissionais preferem realizar suas cobranças e gerenciar outros 

detalhes administrativos de forma virtual (sem documentos físicos). O 
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software deve ser selecionado considerando pontos como funcionalidade 

e segurança; em conformidade com a seleção da HIPAA de software de 

videoconferência. Alguns aplicativos podem precisar de treinamento 

adicional. O sistema também deve ser capaz de responder positivamente 

a atualizações de software, uma vez que elas podem resolver problemas 

ou aumentar a segurança. Caso seja necessário adicionar a capacidade 

de utilização de mídias sociais, recomendamos atenção a questões de 

segurança e aderência às políticas de limitação das informações 

divulgadas com os clientes. 

 
o O sistema de computação deve ser protegido por senha e ter uma boa 

proteção antivírus, estar conectado a uma banda de rede rápida e segura, 

fornecida por um Provedor de Internet confiável e ser capaz de imprimir 

e escanear. O computador também precisa ter ou estar conectado a um 

monitor de tamanho adequado para que o clínico em EMDR possa ver 

seus clientes. Também deve ser capaz de suportar os dispositivos 

externos necessários para videoconferência (possivelmente incluindo 

webcam externa, fones de ouvido, caixas de som, microfones, HDs para 

realizar o backup de arquivos e estabilizadores). 

 
o O uso de smartfones com fones de ouvido não é apenas conveniente, 

mas também necessário para que o clínico em EMDR possa lidar com 

questões de segurança que possam ocorrer durante problemas técnicos 

ou emergências. Adicionalmente, qualquer equipamento de software ou 

hardware necessário para a estimulação de atenção dual deve ser 

incluído. 

 
o Outra consideração na área da segurança é a rede local do clínico em 

EMDR, que pode ser a do escritório ou a de seu lar. Redes privadas 

(como a da casa) podem ser protegidas por senha, mas os clínicos em 

EMDR devem tomar cuidado especial com a privacidade do cliente ao 

conectar-se em casa. A segurança da rede do escritório também deve 

ser verificada. 

 
o A segurança do sistema de computação do cliente e de sua conexão à 

internet devem ser discutidas com o próprio cliente. Muitos clientes ou 

não conhecem ou não se importam com esses cuidados. Os clínicos em 
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EMDR devem ter uma política de como gerenciarão a comunicação com 

o cliente em conexões de internet não seguras e documentar quaisquer 

problemas no histórico do paciente. Para isso, os clínicos em EMDR 

devem ser adequadamente treinados para tomar as decisões certas. 

 
o Todos os equipamentos devem passar por manutenção regular, com um 

plano alternativo para casos de falha de equipamento. O hardware pode 

ficar ultrapassado conforme os requisitos do usuário mudam, e baterias 

ou peças podem queimar. Equipamentos sem manutenção podem tornar-

se um problema para a integridade do sistema de computação. 

 
 

 

5. Técnica Específica de EMDR 

 

• Idealmente, métodos de Estimulação de Atenção Dual são administrados pelo 

terapeuta EMDR. 

 

• A Estimulação de Atenção Dual é desenvolvida em etapas. 

 
• O tamanho da tela deve permitir a realização dos movimentos oculares através 

da linha mediana (o plano central de visão da esquerda para a direita), uma vez 

que pesquisas endossam a eficácia desse método. 

 
• Os terapeutas de EMDR devem tomar as providências apropriadas para 

estabelecer uma sintonia/segurança adequados, conforme abordado abaixo: 

 
o Como em qualquer terapia interativa em que emoções fortes podem ser 

desencadeadas, clientes com fobias ou tolerâncias subdesenvolvidas a 

emoções negativas podem dissociar ou ter  ab-reações. Os clínicos em 

EMDR devem considerar um esforço adicional durante as fases de 

Histórico e Preparação para estabelecer a sintonia, desenvolver recursos 

e construir habilidades de tolerância de emoções negativas para fornecer 

suporte e segurança adicionais ao cliente de EMDR. 

 

o É possível aumentar a segurança desenvolvendo a confiança, 

classificando os alvos, monitorando os níveis SUD e as mudanças de 
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estado de ego e mantendo um relacionamento próximo durante o 

processo. Os terapeutas de EMDR podem, a cada sessão, estender o 

tempo para fechar a sessão e realizar um follow-up consistente nos 

efeitos da terapia EMDR, para fornecer mais segurança e estabilidade 

para o cliente virtual. Também é possível dar instruções adicionais de 

follow-up e tarefas para desenvolvimento de recursos entre sessões. 

Embora estas sejam partes normais da terapia EMDR, é necessário que 

haja uma consistência maior e mais conservativa em seu uso por meios 

virtuais, para fornecer mais segurança ao cliente. 

 
 

6. Gestão de Crise: 

Os terapeutas de EMDR devem planejar-se para potenciais crises, e devem manter 

em locais de fácil acesso informações de contato da área de serviço em que o 

cliente reside. O consentimento informado deve incluir os comunicados necessários 

para que os terapeutas sejam capazes de responder em tempo hábil para assegurar 

a segurança de seus clientes. 

 

• Ab-reações: Os terapeutas de EMDR são aconselhados a construir uma 

relação terapêutica estreita especialmente antes das fases 3 – 7 e a desenvolver 

um plano (em acordo com o cliente) para casos de ab-reação. 

 

• Dissociação: Os terapeutas de EMDR são aconselhados a construir uma 

relação terapêutica estreita especialmente antes das fases 3 - 7, e a desenvolver 

um plano (em acordo com o cliente) para casos de sintomas de dissociação 

durante ou entre as sessões. 

 

• Preparação para Emergências: Os terapeutas de EMDR devem obter 

informações emergenciais antecipadamente. Isso inclui informações de contatos 

de emergência, clínicas, linhas diretas e serviços de emergência dentro da 

comunidade do cliente. Os serviços de emergência da região do clínico em 

EMDR podem não responder a uma crise em outra localização, e um tempo 

precioso pode ser perdido enquanto se tenta contatar as autoridades 

apropriadas da região. A usabilidade destes contatos deve ser testada antes do 

início da terapia. 
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7. Fontes Pagadoras e Seguros: 

 

• Caso o seguro seja uma fonte pagadora em potencial, os clínicos em EMDR 

devem verificar se o seguro cobre serviços de telessaúde. A Associação de 

Psicologia Americana (APA) atualiza seus códigos de cobrança anualmente, e 

recentemente adicionou novos códigos à lista. 

 

• Embora cada estado tenha sua política quanto a telessaúde, a demanda destes 

serviços é crescente e, como um resultado, cada estado revê continuamente 

suas políticas e definições de telessaúde. Quanto a seguros, alguns estados 

estão expandindo suas políticas de reembolso de telessaúde, enquanto outros 

estão criando mais restrições. Os fornecedores de saúde mental devem manter-

se atualizados quanto às políticas de seu estado e conhecer as políticas dos 

outros estados nos quais o cliente pode estar. Os terapeutas de  EMDR devem 

também explicar aos clientes essas políticas. 

 

8. Seguro contra Negligência: 

 

Os terapeutas de EMDR são aconselhados a revisar suas políticas de Seguro 

contra Negligência para determinar se seus serviços serão cobertos por elas e 

para considerar quaisquer limitações ou restrições jurisdicionais que possam ter 

sido postas em prática. 

 

Diretrizes da EMDRIA para Terapia Online traduzido pela Associação Brasileira 

de EMDR , em março 2020. 

 


