UMA SÉRIE ORIGINAL DE RAFAEL PEIXOTO

TRAUMA
35% dos policiais apresentam sintomas de transtorno de
estresse pós-traumático.
40% procuram reviver o trauma que desencadeou o
transtorno.
O suicídio mata mais policiais no Brasil do que os
confrontos com criminosos.
Esta série conta as suas histórias, pela ótica de uma
mulher que tomou por missão ajuda-los.
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A SÉRIE
Isa é mãe. Isa é esposa. Mas Isa também é Tenente-Coronel da PM e a única psicóloga da corporação
especializada em TEPT - Transtorno de Estresse Pós-Traumático. Trabalha 80 horas por semana
ajudando policias em frangalhos enquanto sua família se esfacela graças à doença incurável de seu
filho e ao fracasso profissional e impotência sexual de seu marido.
Trauma é uma série procedural com elementos serializados. Cada episódio traz um policial que acessa
em flashbacks a operação que o traumatizou enquanto Isa tenta vencer a resistência de seu paciente.
Os traumas ecoam um problema que Isa vive em sua família, numa mistura de “Sessão de Terapia” com
“Tropa de Elite”. Um recurso utilizado é a repetição de flashbacks, com a inclusão de elementos novos a
cada repetição, criando um mosaico que Isa precisa decifrar. Em certo momento Isa se colocará na
cena, que vira um freeze frame 360º, como se Isa entrasse no inconsciente do paciente, e a partir daí
ela desvenda a verdade oculta pelo trauma, num conjunto de plot twists que engaja o espectador.
A série tem três temporadas de 8 episódios cada já delineadas e piloto escrito.

PERSONAGENS
ISA (Isabella Prado de Sá), 43 anos, é uma mãe e esposa amorosa, mas também é uma mulher firme
que sabe da importância do seu trabalho e muitas vezes o coloca acima da própria família, o que abala
seu casamento com Gabriel e decepciona Olavo, seu filho. Sofre com a impotência sexual do marido e
acabará tendo casos extra-conjugais para aliviar a tensão de sua vida complexa.
GABRIEL Faleiros, 43 anos, é um publicitário renomado que largou um cargo importante para dedicar-se
ao filho doente. Por esta razão, é Isa quem paga as contas astronômicas do tratamento de Olavo. Por
mais que seja descolado, o lado macho de Gabriel grita quando se lembra de que depende da mulher.
Sua impotência não tem causa física. Pai dedicado, sofre com a morte iminente de Olavo.
ADÉLIA Torres Homem, 65 anos, é a psicóloga-controle de Isa. Assertiva e perspicaz, é uma das poucas
pessoas que Isa não consegue manipular e por esta razão Isa abandonou o tratamento quando a
doença de Olavo abalou sua vida pessoal.
Coronel André FREIRE, 45 anos, é um herói da PM e comandante do Hospital da Polícia Militar. Protege a
corporação acima de tudo e guarda genuína preocupação com os policiais traumatizados. Confia em
Isa e tem com ela uma tensão sexual que pode prejudicar a ambos.
OLAVO de Sá Faleiros, 10 anos, é uma criança alegre e amorosa.Sofre de adenoleucodistrofia, uma
doença degenerativa incurável que o está levando à morte. Mas o peso maior sobre as costas de Olavo
é saber que o casamento de seus pais provavelmente náo sobreviverá à sua morte. Apesar de
compreender a importância do trabalho de sua mãe, sofre com a ausência dela e acaba descontando
em Gabriel.
ALEX Porto, 42 anos, é padrinho de Olavo e melhor amigo de Isa. É uma lufada de leveza na vida dura de
Isa e também um porto seguro para Gabriel. Bissexual, atualmente é casado com João. É o melhor
ouvinte dos problemas tanto de Isa quanto de Gabriel porque ama os dois sem julgamentos e sem
reservas. E por esta razão, acaba servindo de mediador para os problemas do casal.
DORA Faleiros, 68 anos, é mãe de Gabriel. Avó amorosa, tem uma vida confortável e orgulho de ter sido
uma mulher negra da periferia que se aposentou como executiva de uma grande empresa. Tem
dificuldades em aceitar o fato de que Gabriel abandonou seu emprego dos sonhos para cuidar de Olavo
e atribui a Isa esta responsabilidade.
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