
Uma nova terapia para traumas

método terapêutico

O que é o EMDR?

Uma grande variedade de 
perturbações é causada por 
memórias de acontecimentos 
perturbadores que se encon-

tram fisiologicamente alojadas no cérebro 
de modo disfuncional. Estas memórias ‘mal 
arrumadas’ podem causar sofrimento no 
presente. Este método terapêutico ajuda a 
desbloquear o sistema nervoso e permite 
que o cérebro processe experiências 
perturbadoras. É semelhante ao que se 
passa quando sonhamos - na fase REM 
(Rapid Eye Movement) do sono, durante 
a qual os movimentos oculares rápidos 
facilitam o processamento do material 
inconsciente. 

Como funciona?
O EMDR ajuda o organismo a integrar 

construtivamente determinadas memórias, 
como se convidasse o cérebro a aproveitar 
a oportunidade de fazer aquilo que sempre 
faz mas que, por algum motivo, falhou. A 
informação relevante da memória é trazida 
à consciência, de modo a poder ser armaze-
nada de forma adaptativa e adequada.

O paciente concentra-se numa memória 
(imagem ou sensação) relacionada com o 
acontecimento perturbador ou traumático 
e é associada estimulação bilateral alterna-
da – que consiste em movimentos oculares 
laterais alternados, com determinado ritmo 
e duração, habitualmente guiados pela mão 
do terapeuta ou através do uso de um apa-
relho para o mesmo efeito, sons alternados, 
ou toques (tapping) nas mãos ou joelhos. 
Durante a fase de processamento, o paciente 
pode distanciar-se do material associado 
à memória, deixando fluir o processo e 
adoptando o papel de observador.

As memórias do evento perturbador 
ou traumático mantêm-se, mas o signi-
ficado e experiência emocional e física 
das mesmas transforma-se de forma 
adaptativa e funcional.
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É uma abordagem terapêutica integrativa de 
dessensibilização e reprocessamento de experiências 
emocionais e informação que é realizada através da 
estimulação bilateral do cérebro e que promove a 

comunicação entre os 2 hemisférios cerebrais, associando 
emoções, sensações corporais e pensamentos.



Setembro 2014  ZEN ENERGY  67

Vantagens desta abordagem 
 Globalidade – O EMDR possibilita um trabalho sobre a interconexão das 

regiões cerebrais inter-relacionadas, actuando de forma global e harmonizada 
sobre a forma de pensar, sentir e agir. 

Localização – O sistema de reprocessamento permite rastrear o problema, 
desenrolando o fio condutor dos problemas até ao ‘nó’ original. 

Rapidez – Permite um fluxo rápido e intenso do processamento que possibilita 
um tratamento breve e eficaz.

Verbalização reduzida – O processo actua sobre o processamento das 
experiências emocionais através da estimulação bilateral ocular, auditiva ou 
táctil, e a verbalização do paciente é reduzida. O foco é no reprocessamento, 
no corpo, emoção e pensamento, mais do que na verbalização, o que pode 
ser considerada uma vantagem, nomeadamente para os pacientes que se 
sintam mais confortáveis desta forma.
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Para que casos está indicado?
Este método terapêutico foi desenvol-

vido por Francine Shapiro, psicóloga 
americana, com o intuito de tratar os 
sintomas resultantes da exposição a 
experiências traumáticas. 

Actualmente, é também usado para con-
trolo de impulsos, intervenção na dor, 
tratamento de ansiedade, fobias, perturba-
ções alimentares, perturbações do sono e 
processos de luto. É, ainda, indicado para 
fornecer competências úteis e recursos 
positivos para enfrentar determinadas situ-

ações, bem como aumentar o desempenho 
e potenciar a auto-estima. 

Desde traumas complexos a memórias 
menos perturbadoras, dependendo da 
vulnerabilidade e reactividade do paciente 
aos mesmos, o EMDR permite trabalhar 
sobre o passado, presente e futuro, de 
forma a estabilizar e harmonizar as várias 
instâncias: física, fisiológica, emocional e 
cognitiva do paciente.

Existe algum tipo de  
contra-indicações?

A intervenção é contra-indicada em 
pacientes com quadros psicóticos ou es-
quizofrenia, epilepsia, grávidas e pessoas 
com ideacção suicida. Na perturbação 

Em que tipo de problemas 
o EMDR pode ajudar? 
  Geral Traumas
Depressão Trauma após violência
Pânico Trauma após um   
 acidente de carro
Luto Trauma após assaltos  
 e roubos
Bullying Trauma após um   
 desastre natural
Dores/doenças Trauma após abuso
psicossomáticas  sexual
Ansiedade Trauma após   
 experiências de guerra
Fobias Pós-stress traumático
Medos
Baixa auto-estima
Memórias perturbadoras
Perturbações do sono
Perturbações alimentares

bipolar, borderline ou outras perturbações 
da personalidade a terapia apenas deverá 
ser usada após a estabilização de aspectos 
emocionais críticos.

Qual a duração da terapia?
O número de sessões varia e depende do 

protocolo utilizado, que deve ser adapta-
do a cada pessoa em particular. A terapia 
EMDR habitualmente termina quando a 
perturbação face ao acontecimento passado 
for nula. 

É eficaz?
O EMDR tem sido alvo de inúmeros estu-

dos que o comparam com outras terapias no 
tratamento de várias perturbações, concluin-
do que esta abordagem pode ser considerada 
mais eficaz e obter resultados terapêuticos 
num menor espaço de tempo. Z


