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MINHA ESTÓRIA: COMO VIREI UMA TREINADORA, 
SUPERVISORA E TERAPEUTA DE EMDR?

• Meu próprio trauma e uso de substância quando
adolescente

• Tornando informada pelo trauma e questionando
minhas ferramentas terapêuticas

• Aprendendo EMDR após sucessos pessoais



COMO O COVID19 INFLUENCIA NOSSAS
NECESSIDADES DE SAÚDE MENTAL?

�ESTRESSE, ESTRESSE, ESTRESSE              CN: SOU VULNERÁVEL
�Cicatrizes emocionais do COVID     CN: NÃO ESTOU OK
�Medo de morrer CN: VOU MORRER
� Isolamento social por quarentena CN: ESTOU SOZINHO
�Ansiedade – o desconhecido CN: SOU IMPOTENTE
�Culpa de infectar/ferir outros            CN: SOU RESPONSÁVEL 



Adolescentes: O que tem acontecido
durante a pandemia?

• Demanda dos adolescentes por cuidados com saúde mental 
disparou na pandemia. Isolamento e mudanças na rotina
chegam durante estágio crítico de desenvolvimento cerebral.

• Enquetes nacionais mostram que 75% de adolescentes entre 
18-24 anos estão sofrendo de algum problema de saúde
mental ou com drogas.



Adolescentes: O que tem acontecido
durante a pandemia?

• Os diagnósticos mais comuns em adolescents são
transtorno depressivo maior, transtorno de 
ansiedade generalizada, autolesão intencional, 
overdose e transtorno de abuso de substância e 
transtorno de ajustamento (2020 vs 2019), de acordo
com a APA.



Adolescentes: O que tem
acontecido durante a pandemia?

• Adolescentes estão enfrentando não somente perdas de 
aprendizagem, mas perturbação emocional

• Jovens estão lidando com interrupção de esportes escolares e 
outras oportunidades sociais

• Furo nos deveres de casa-50% mais de jovens no ensino médio
relatam sentirem-se desengajados da escola neste ano do que 
no ano passado.  Observa-se aumento dramático em notas de 
perda de ano, ou quase isso

• Adolescência interrompida tem levado a solidão e desconexão



Adolescentes: O que tem
acontecido durante a pandemia?

Citações de adolescentes nestes dias
• “Eu me cortei uma vez, só para sentir algo de diferente e eu o 

faria de novo, com a alívio que me deu.”
• “Estou tão entediado que fumo maconha se estou trancado e 

não posso estar com meus amigos”
• ‘Se não há esportes escolares, jogo Minecraft com meus 

amigos por horas, às vezes até o sol raiar no dia seguinte.”
• “Estou desmotivado, triste, cansado e odeio estes sentimentos”
• “Farei de tudo online, inclusive ganhar dinheiro”



Adolescentes e Uso de Drogas
• Drogas afetam o cérebro adolescente em desenvolvimento

• Drogas estão ligadas a problemas na escola

• Uso habitual use de drogas leva à adicção (vide contínuo).

• Há cura para adicção?

• Pode não haver cura, mas tratamento sim ajuda. 

• SOBER- Son of a Bitch Emotions are Real (Emoções fdp são
reais)…use EMDR para lidar com o Real.





Adolescentes e Uso de Drogas
• Abuso de substância quando a pessoa é jovem conduz à adicção

• Adicção é uma doença complexa, caracterizada por busca
compulsiva ou descontrolada de drogas e seu uso a despeito das 
consequências prejudiciais e mudanças no cérebro

• Por onde começamos? Identificação de Disparadores, 
aprendizagem de modos mais saudáveis de lidar com estressores, 
medicamentos para tratar dos transtornos mentais concorrentes e 
serviços de terapia informados sobre trauma tomando como alvo as 
memórias ao longo de um contínuo identificado de processamento . 

• Adicção = Isolamento e Recuperação = Conexão



Como ajudar nossos adolescentes que 
lutam com abuso de substâncias e co-

morbidade de transtornos ?? EMDR 
EMDR Fase 1: Histórica Clínica
EMDR Fase 2: Preparação
EMDR Fase 3: Avaliação – Acesso e Ativação do Alvo
EMDR Fase 4: Dessensibilização
EMDR Fase 5: Instalação
EMDR Fase 6: Escaneamento Corporal
EMDR Fase 7: Fechamento
EMDR Fase 8: Reavaliação



Como ajudar nossos adolescentes que lidam
com abuso de substância e co-morbidades?  

PROTOCOLO EMDR PADRÃO
EMDR Fase 1 seleção do ALVO 

• Estressores da vida atual (pior parte)
• Flutuar ao passado pelos mesmos canais de 

associação (pior parte)
• Evento Chave ou raiz da causa (memória mais

antiga)
• Disparador Futuro (pior parte)
• PROSIGA COM PROTOCOLO PADRÃO









Como ajudar nossos adolescents que lidam
com abuso de substância e co-morbidades?  

USE INTERVENÇÕES COM EMDR 

. 1 Assegurando seu Espaço

. 2 Roda de recursos e fortalecimento as 
redes neurais positivas

. 3 Fazendo a ponte

. 4-quadrado



1. Assegurando seu Espaço
Pode ser usado no começo da Fase 2 e inicia cada sessão

Descreva o que é assegurar seu espaço? O que contribui fisicamente
para a segurança? Faça uma lista com seus detalhes: Visão, Audição, 
Toque, Cheiro, Gosto, Postura: 
_________________________________________________

Exemplos: Animais de estimação, animais de pelúcia, troféus, fotos, 
certificados, pôsteres, itens que eles podem ver, mas você não. 

Meça com VoC 1-7 a cada semana.

Intensifique o afeto positivo com séries lentas de estímulos bilaterais suaves
(abraço de borboleta, por exemplo).



2 Resiliência: Desenvolvendo Recursos e 
Fortalecendo rede neural positiva

Pode ser usado na Fase 2: Preparação



Protocolo: “Construindo e Usando Redes Neurais Positivas”
Objetivo: Recursar de fora para dentro (Reforçar e melhorar um recurso pré-existente), 
Outside In (S. Darlington, 2010).
Alvo: Chamar a atenção para e melhorar um recurso positivo já existente e/ou 
competências e habilidades.
•Determine o alvo, por exemplo: coisas positivas, recursos, eventos etc., com os quais o 
cliente já tenha tido experiência.
Exemplo: Conte-me uma situação na qual você tenha se sentido forte/confidente/bom o 
suficiente/valorizado/capaz de colocar limites, etc. 
•Ao redor do círculo externo, escreva essas vezes em que o cliente se lembrou dessas 
experiências positivas.
•Entre os círculos (externo e interno), faça uma lista das emoções e sensações positivas 
associadas com cada experiência.
•Reforce cada emoção e sensação positiva advindas desses eventos (com 6-8 EBLs
Lentas).
•Uma vez que cada experiência positiva tenha sido reforçada (com EBLs), peça para que o 
cliente olhe todo o círculo e faça uma declaração (C. P.) a respeito de si mesmo. Escreva-a 
no meio do círculo. Reforce todo o alvo com EBLs (6-8).



3 Fazendo a Ponte: Fases 3,4 e 5 (Fase 6 não)

Inserir cobrindo a lacuna



3 Fazendo a Ponte: Fases 3,4 e 5 (Fase 6 não)



4  4-Quadrados (Alvo, SUDs e Fase 4)



Questões???
OBRIGADO!!!

Entre em contato comigo em qualquer plataforma de Mídia
Social!!! 

Ou fale comigo no EMDRChicago.com J


