
 

 

6. Pare se ... 
Por favor me pare: 
Se outro incidente aparecer 
Se seu nível de perturbação 
aumentar 
Se tiver uma sensação 
corporal não relacionada ao 
incidente 
 
Se tiver que parar os 
movimentos oculares, volte a 
ouvi-los e ajude-os a decidir 
o que fazer em seguida. 
 
- Segurança 
- Recurso (comida, abrigo, 
etc.) 
- Outro apoio 

7. Dessensibilize 
1. Pense no incidente 
2. Aplicar 10 passes de MOs 
3. Inspire, solte. Pense no 
incidente. Quanto isso 
incomoda agora de 0 a 10? 
       0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Ou 
Quanto isso incomoda 
agora? Um pouco - muito? 
4. Siga com isso: 10 passes de 
MOs. Se não gostarem de 
MOs, faça-os correr no lugar 
ou bombear os braços 
5. Repita 1-4 acima até que a 
perturbação não diminua 
mais 
8. Encerramento 
Discuta com eles o que fazer 
a seguir: 
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1. Ouça 
Diga o que aconteceu. 
 
Se as pessoas tiverem 
dificuldade em contar suas 
histórias, peça para que 
andem enquanto contam o 
que aconteceu. 
(Isso ajuda a acalmá-los) 

2. Meça 
O quão mobilizado está? 
(Marque com um círculo) 
😡  
10    Muito  
9 
8 
7 
6 
5      Mais ou menos 
4 
3  
2  
1 
0      Nada 
😊  
Ou apenas: 
    Quanto isso incomoda? 

3. Sugira 
Movimentos rápidos dos 
olhos parecem ajudar a 
reduzir nosso desconforto. 
4. Consentimento para isso 
Estaria disposto a tentar? 
5. Explique 
Ao pensar no incidente e em 
como está chateado, observe 
minha mão enquanto a 
movimento de um lado para 
o outro. Quando eu parar, 
pergunto o quanto o que 
aconteceu incomoda. 
Faremos, então, outro 
conjunto de movimentos 
oculares, até que não se sinta 
mais tão chateado. Então, 
falaremos sobre outras coisas 
que pode fazer para lidar 
com isso. 
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