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Introdução: Sabemos que quando uma pessoa vivencia um incidente crítico, essa 
exposição tem impacto considerável sobre seu funcionamento global. Assim, para 
assegurar a recuperação dos militares brasileiros que estavam no Haiti, escolhemos 
a técnica EMDR criada pela Dra. Francine Shapiro, que encontra respaldo teórico em 
descobertas recentes no campo neuropsicológico para realizar as intervenções. 
Justificativa: O EMDR é uma técnica eficaz, que permite que o trauma armazenado 
na memória de curto prazo passe para a memória de longo prazo, uma vez que com 
os estímulos criam-se novas conexões neurais que trazem alívio, paz e aceitação. 
Atualmente existem mais de 20 estudos randomizados que apoiam sua eficácia. 
Objetivo: Avaliar a eficácia da técnica EMDR na recuperação de vítimas de 
terremoto no Haiti, que apresentavam Transtorno Estresse Pós-Traumático e/ou 
Transtorno Estresse Agudo. 
Método: O estudo foi realizado com 14 militares sobreviventes do terremoto 
ocorrido no Haiti em janeiro de 2010, divididos em dois grupos: A (soterrados) e B 
(não soterrados). Foram utilizados para avaliação: entrevista inicial e final, os testes 
IES- Escala de Impacto de Eventos e ISSL - Inventário de Sintomas de estresse de 
Lipp (antes e após a intervenção), EMDR, e reencontro (follow-up) seis meses após 
o último atendimento. 
Resultados: De acordo com os resultados obtidos no IES, os sujeitos que tinham o 
nível de estresse entre grave, moderado e leve, passaram após a intervenção para o 
nível leve e recomendado. Em relação aos sintomas físicos e emocionais (flashbacks, 
insônia, pesadelos, agressividade, instabilidade de humor e aumento no consumo de 
álcool), os sujeitos não apresentavam mais a queixa ao término das intervenções. 
Conclusões: Com base nos resultados apresentados podemos afirmar que o EMDR 
é uma técnica eficaz para resolução do transtorno estresse pós-traumático, assim 
como na sua prevenção, em vítimas de terremoto. 
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