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-Teoria e lógica da ressignificação de 
memória com imagens mentais

-RM; o terapeura ressignifica(manejo de 
problemas, desafios).

-Identificando armadilhas

-RM: o paciente ressignifica



Como imagens mentais para TE funciona?
(Arntz 2015a)
1) processar emoções que normalmente podem não ser 

facilmente acessadas,
2) cuidados, nutrição e apoio é fornecido (bloqueado quando 

criança).
3) Reatribuição externa(por exemplo: “Não sou eu quem foi

uma criança má, meus pais tinham limitações sérias na sua
parentalidade,” 

4) o significado é alterado em um “nível criança” (um que não 
é “racional” e lógico),

5) O cliente consegue entender que o ambiente em que 
cresceu era a exceção, e não a norma.

6) Não tem diferença para o cérebro
se um evento é real ou imaginado



- (De Anrtz, 2015b)
- Estímulo Incondicionado (EI) – a experiência original de trauma
- Estímulo Condicionado (EC) – o lembrete de trauma

- Associação EI- EC armazenada na memória, por exemplo, A agressão sexual 
(EI), cheiro do tipo de loção pós-barba (EC)

- Tratamentos de Exposição- você expõe o cliente ao EC (por exemplo, 
sentindo o cheiro de loção pós-barba), sem que ocorram experiências 
inseguras, que resultem em extinção.

- Ressignificação de Memórias- nova informação é alimentada no 
armazenamento de memória do EI (ou seja, o trauma), reduzindo assim o 
sofrimento, como a mudança do significado do EC.



Quando usamos RM?
1. Como parte do tratamento de transtornos de 

personalidade

2. TEPT
3. Transtorno de Ansiedade Social

4. TOC
5. Terror Noturno

6. Depressão
7. Fobia Específica



Então…
 RM deve ativar memórias significativas
 As memórias precisam ser vivenciadas, não apenas 

lembradas: preste atenção aos detalhes sensoriais, 
emoções, aspectos físicos e cognitivos da memória.

 Ressignificar também deve ser uma experiência 
significativa.



Essa é a teoria, agora um exemplo do poder da imaginação



Ressignificação de Memórias: 3 
fases

(Imegens Diagnósticas)
1 RM focado no passado: Terapeuta ressignifica
2 RM focado no passado: Terapeuta treina o Adulto 

Saudável na ressignificação
3 RM focada no futuro: Terapeuta treina o Adulto 

Saudável



Ressignificação de memórias: fase Terapeuta ressignifica
 (lugar seguro)
 Situação de gatilho recente

 Use o afeto como ponte para o passado
 Experiência significativa no passado

 Ressignifique esta memória e 
proporcione uma experiência saudável

 (lugar seguro)
 Discuta a compreensão cognitiva do que foi vivenciado



Exemplo de Ressignificação de 
Momórias – Antagonista punitivo





Então ... verificação contínua do nível de 
excitação emocional

Muita excitação emocional:
Inicie com o Lugar Seguro
Uso de voz; tom de voz lento e suave
Ofereça conforto, suporte (objetos transicionais)
Elogie e valide as emoções
Distancie o paciente da memória
Coloque a memória em pausa (controle remoto)
Uso de brincadeira e riso



Excitação emocional insuficiente:
Focar em detalhes sensoriais ‘O que você enxerga 

agora?’
Tom de voz; escalar, mais drama
Tempo presente
Focar nos detalhes



Agitando as emoções ...





- Identificação de armadilhas comuns do terapeuta 
na ressignificação de memórias



Exemplo 1



1 Aspectos técnicos
 Ritmo muito rápido ou muito lento
-> Tome seu tempo, varie o ritmo (faça uma pausa em momentos 
ou fale mais rápido para aumentar a excitação emocional)

 Tom de voz
-> Esteja ciente de quem você deseja abordar (qual modo) e use o 

tom de voz apropriado; diferenciar na maneira como você se 
dirige a uma criança ou um pai

 Recordando vs experimentando
-> Deixe o paciente falar em 1ª pessoa, no tempo presente
-> Peça informações sensoriais



2 Foco de atenção
 Será que mudamos o comportamento dos pais se o 

paciente pedir isso?
 Quando intervimos?

→ Concentre-se às necessidades
da criança e fazer o que
for preciso para validar essas
necessidades centrais



Exemplo 2



Outras ideias para ajudar a evitar armadilhas da 
ressignificação de memórias?

 Feche seus próprios olhos
 Imagine a imagem que o 

paciente está descrevendo 
"o que você vê“

 Peça por experiências sensoriais 
como se estivessem 
acontecendo agora

 Não tenha medo de provocar 
emoções!



2ª Fase – O cliente ressignifica

Lugar seguro = imagem do adulto saudável

1) descrição do evento da infância

2) cliente entra como o adulto saudável –
fornece cuidados, proteção e “vence essa batalha”

3) a memória é “rebobinada” ao ponto
que o cliente adulto entra na imagem,
e o cliente assume a perspectiva
da criança



Exemplo 


