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Objetivo: Analisar o uso do Protocolo Grupal Integrativo (MGI) com o EMDR 
(Método de Dessensibilização e Reprocessamento pelo Movimento dos Olhos), na 
prevenção do Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT), em crianças vítimas 
de catástrofe. Método: Aplicação do Protocolo Grupal Integrativo (MGI- EMDR) em 
16 crianças no município de Anchieta-SC, vítimas de tornado. Trata-se de um 
protocolo de EMDR utilizado em grupos, frente às situações traumáticas e permite 
que as vítimas entrem em contato com o evento, expressem lembranças traumáticas 
e sentimentos através de desenhos. Após cada desenho, o grupo foi estimulado a 
dessensibilizar e reprocessar os sentimentos e imagens perturbadoras através de 
movimentos bilateralizados do cérebro, sendo esses movimentos oculares, táteis ou 
sonoros. A técnica de estimulação utilizada foi o “Abraço Borboleta”, técnica 
desenvolvida por Artigas (2000) que consiste em cruzar as mãos e tocar a região 
entre a clavícula e o ombro com os dedos (estimulação tátil). A Escala de Unidade 
Subjetiva de Perturbação (SUDS) foi utilizada para medir o nível de perturbação ao 
lembrar da catástrofe. Como passo final, foi feita uma checagem corporal para 
verificar se havia alguma tensão física residual e a instalação de uma crença positiva 
de futuro. Resultados: houve redução da Escala Subjetiva de Perturbação (SUDS) na 
maioria das crianças e a qualidade dos sentimentos das mesmas ao entrarem em 
contato com a situação do tornado – “medo, desespero, tristeza, angústia” – como 
consequência dos fatos passados, se transformaram ao ser reprocessados em um 
reconhecimento de que o perigo passou. Os sentimentos se transformaram em “feliz, 
alívio, muito feliz, alegre“. 
Conclusão: O uso do MGI com EMDR em situações de catástrofes facilita a 
expressão da lembrança traumática armazenada no cérebro de forma disfuncional. 
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