
               PROTOCOLO GESTACIONAL EMDR        
                                                   (Ana Lúcia Castello) 
  
 
 Protocolo descrito para investigar e reprocessar traumas gestacionais. 
Objetivos  
1-Investigar possíveis traumas ou situações difíceis vivenciadas pelo paciente na ocasião 
da gestação da genitora.  
2-Pode ser também utilizado para trabalhar traumas que tenham sido vivenciados pela 
própria paciente. 
3-Identificar alvos a serem reprocessados com o protocolo do EMDR. 
4-Reprocessar traumas que eventualmente tenham acontecido no período gestacional do 
paciente e que tenham ressonância negativa em sua vida atual. 
Como conduzir o Protocolo: 
O terapeuta deverá fazer uma investigação fazendo um retorno simbólico a fase 
intrauterina, com o paciente de olhos fechados, fazendo o paciente vivenciar na 
imaginação os meses de gravidez da mãe (ou da própria paciente), mês a mês. 
Se eventualmente o paciente localizar eventos traumáticos em qualquer dos meses, 
o terapeuta monta o ICES da situação trazida pelo paciente e reprocessa seguindo o 
modelo do protocolo do EMDR. 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROTOCOLO GESTACIONAL 
T- Acomode-se de uma maneira confortável na sua cadeira, feche os olhos, respire 
fundo. Procure imaginar agora que você é um feto no primeiro mês e está na barriga 
de sua mãe. Tente sentir a sensação de estar no ventre da sua mãe. Tente visualizar 
e sentir este momento e não fale nada. Apenas observe se algo incomoda. 
EBL 
T- O que surgiu? 
Paciente- relata o que apareceu na ocasião do primeiro mês da gravidez. 
T-Feche os olhos, se concentre em você no ventre de sua mãe no segundo mês da 
gravidez. Procure visualizar e sentir a sensação daquele momento. Apenas observe 
se algo está acontecendo, se algo incomoda? 
EBL 
T- O que surgiu? 
Paciente- relata o que surgiu na ocasião do segundo mês da gravidez. 
T-Feche os olhos, e imagine agora que você está no ventre de sua mãe no terceiro 
mês da gravidez. Experimente a sensação de estar no terceiro mês e deixe aparecer 
o que aconteceu neste momento. 
EBL 
T-O que surgiu? 
Paciente-faz o relato do que apareceu naquele momento do terceiro mês da gravidez. 
T- Feche os olhos e experimente a sensação de estar no ventre de sua mãe no quarto 
mês da gravidez. Experimente a sensação de seu corpo se formando e procure 
visualizar e sentir a sensação deste momento. Apenas observe se algo incomoda. 
EBL 
T- O que surgiu? 
Paciente-relata o que surgiu na ocasião do quarto mês da gravidez. 
T- Feche os olhos e experimente a sensação de estar no ventre de sua mãe no quinto 
mês da gravidez. Experimente a sensação de seu corpo em formação e procure 
visualizar e sentir a sensação deste momento. 
EBL 
T- O que surgiu? 



Paciente-relata o que surgiu na ocasião do quinto mês da gravidez. 
T- Feche os olhos e experimente a sensação de estar no ventre de sua mãe no sexto 
mês da gravidez. Experimente a sensação de seu corpo se formando e procure 
visualizar e sentir a sensação deste momento. Perceba se algo incomoda neste 
momento. 
EBL 
T- O que surgiu? 
Paciente-relata o que surgiu na ocasião do sexto mês da gravidez. 
T- Feche os olhos e experimente a sensação de estar no ventre de sua mãe no sétimo 
mês da gravidez. Experimente a sensação de seu corpo se formando e procure 
visualizar e sentir a sensação deste momento. Perceba se algo incomoda neste 
momento. 
EBL 
T- O que surgiu? 
Paciente-relata o que surgiu na ocasião do sétimo mês da gravidez. 
T- Feche os olhos e experimente a sensação de estar no ventre de sua mãe no oitavo 
mês da gravidez. Experimente a sensação de seu corpo se formando e procure 
visualizar e sentir a sensação deste momento. 
EBL 
T- O que surgiu? 
Paciente-relata o que surgiu na ocasião do oitavo mês da gravidez. 
T- Feche os olhos e experimente a sensação de estar no ventre de sua mãe no nono 
mês da gravidez. Experimente a sensação de seu corpo formado, e procure visualizar 
e sentir a sensação deste momento. 
EBL 
T- O que surgiu? 
Paciente-relata o que surgiu na ocasião do nono mês da gravidez. 
DEPOIS DE TRABALHAR OS EVENTOS/ALVOS QUE APARECERAM NO 
PROTOCOLO. 
Fazer o paciente retornar ao presente. 



T- Depois de serem trabalhadas e reprocessadas estas experiências do período 
gestacional, quando você pensa nesta queixa que te trouxe aqui, qual a perturbação 
que você sente? 
SUDS- Nenhuma  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Máxima 
 
Com o processamento da experiência, solicitar ao paciente para fazer uma projeção 
do futuro, orientando-o como no protocolo original do EMDR, numa sequência 
como se fosse um filme.  
 
Fazer o paciente experimentar a sensação daquela situação trazida como queixa e 
verificar se ela incomoda, e fazer uma projeção do que o paciente visualiza como 
será dali para frente. 
 
T: Voltando a experiência que trabalhamos, como você acha que deverá se 
comportar diante da próxima situação que você se deparar em relação a esta 
dificuldade? 
 
SUDS- Nenhuma  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Máxima 
 
Reforço da Instalação da Crença Positiva para que o paciente se sinta mais 
fortalecido.   


