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Comece com a psicopedagogia
dos pais
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ENSINAR AOS PAIS QUE O MEDO, A
ANSIEDADE, A TRISTEZA E A PREOCUPAÇÃO 

DAS CRIANÇAS SOBRE COVID-19 
MANIFESTAR-SE DA SEGUINTE FORMA :
• Comportamentos pegajosos, 

lamentações ou lágrimas
• Variação de humor e irritabilidade
• Comportamentos de oposição
• Episódios de raiva e choro com 

pequenas coisas
• Dores de estômago e dores de cabeça
• Mais silencioso do que o habitual ou

mais alerta do que o habitual
• Pode representar eventos preocupantes

em jogo



DURANTE COVID-19, 
CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES ESTÃO 
CHEGANDO COM

PERDA DE ...
• Contato com professores, colegas de 

classe e amigos.
• Baile de formatura, graduação ou

outros eventos da escola.
• Segurança da vida normal.
• Contato com os avós e outros 

familiares ou familiares.
• Infelizmente, alguns perderam alguém

para o vírus.



Encorajar os pais a sintonizarem com 
os sentimentos de seus filhos ...

• Valide seus sentimentos.
• Normalize seus sentimentos.
• Mostre empatia por seus

sentimentos.
• Incentive-os a chorar, se 

necessário
• Tudo bem você chorar com 

eles. Eles vêem que você
pode chorar E você está bem.



INCENTIVAR OS PAIS A CONVERSAR 
COM SEUS FILHOS SOBRE COVID-19

Dizer…

"Pessoas inteligentes de todo o mundo estão conversando entre si e 
trabalhando juntas em formas de resolver esse problema".

"Nossa família é forte, e juntos vamos superar isso.”

"Mães, pais, professores e outros adultos estão trabalhando juntos para 
manter todas as crianças saudáveis e seguras".

"Nosso mundo passou por tempos semelhantes antes e muitas pessoas
trabalharam duro até encontrar soluções". (Como poliomielite e outras
doenças.)



Paternidade Integrativa
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AJUDAR OS PAIS A
ENTENDER O 

COMPORTAMENTO DE SUA 
CRIANÇA ATRAVÉS DAS 
LENTES DO TRAUMA.

AJUDAR OS PAIS A 
RESPONDER DE FORMA 

QUE AJUDE A ACALMAR E 
A INTEGRAR O CÉREBRO 

DE SUA CRIANÇA.



Paternidade Integrativa: Sintonia e Empatia são a 
Fundação

Consequências

Acalmar & Pré-educação

Empatia da sintonia
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Parentalidade Movida pela Emoção : Palestras, 
Repreensões, Punições são a Fundação

Sintonia

Dar lição moral, fazer sermão

Punição
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Cinco pontos para aumentar a sintonia
dos pais

1. “Seu filho está operando a partir da parte de sobrevivência do 
cérebro. Temos que ajudá-lo a aprender a confiar em você para que 
seu cérebro possa se acalmar.

2. “Seu filho tem uma janela estreita para tolerar emoções. Ele não pode
aprender com você até que possamos ajudá-lo a acalmar seu cérebro.

3. “Lembre-se de que seu filho tem crenças fixas confusas. Temos que 
ajudá-lo a mudar suas crenças antes que ele consiga mudar seus
comportamentos. ”

4. "As punições não ajudam a curar ou acalmar o cérebro do seu filho

© ATCI, Wesselmann, Schweitzer, Armstrong 2019



Ensinar Alerta Baixo (Vagal Ventral) 
Alerta Médio (Mobilização) Alerta
Alto (Luta / fuga)

u Com a criança, liste as habilidades que o ajudam a 
voltar ao alerta baixo.

u Com os pais, liste as habilidades que ajudam os pais
chegar ao baixo.

u Juntos, levante algumas formas de trabalhar em
conjunto para co-regular.

u Isso ajuda as crianças a entender seu sistema e 
levanter  maneiras de regular e alterar estados.
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A respiração junto com o suspiro
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Cooked Noodle Demonstration
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Desenvolvimento e Instalação de 
Recursos

• Séries lentas e curtas ajudam a evitar associações
negativas.

• Séries mais longas e lentas podem ser usadas desde que 
haja orientação direta dos pensamentos do paciente.

Korn, D., & Leeds, A. (2002, December). Preliminary evidence of efficacy for EMDR resource 
development and installation in the stabilization phase of treatment of complex 
posttraumatic stress disorder. Journal of Clinical Psychology, 58(12), 1465-1487. 
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Uma observação sobre o EBL

u Os estimuladores táteis podem ser colocados nos
sapatos, meias, bolsos ou sob as pernas do cliente, 
para que ele possa ter mais liberdade de movimento. 

u Durante COVID-19, seja criativo:
uPais balançando de um lado para o outro ou

fazendo tapping ou acariciando os ombros da 
criança com os envolvendo-a com um braço,
batendo os pés no chão com a criança, batendo em
um tambor
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Exercício do DIR
Fortalecer o Self mais Maduro

u Ajuda a criança a acessar a parte “mais madura” 
de seu self.

u Ensina a criança a identificar como se sente
quando ele está “grande” vs. “pequeno”

u Pergunte “O que uma criança de 11 anos faz? 
Como uma criança de 11 anos aparenta? Como 
uma criança de 11 soa?”
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Self Mais
Maduro

u “Diga-me sobre uma
época quando você
realmente se sentiu
mais crescido. Imagine-
se lá de novo”. (EBLs 
táteis lentos)  “Como 
você se sente aí
dentro?  Como você
quer segurar seu
corpo?”  (EBLs táteis
lentos)
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Desenvolvimento
de Recurso de

Apego
(DRA)
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Desenvolvimento de Recurso de Apego
(DRA)

u Terapeuta cria experiências de proximidade entre os pais e a criança
no consultório. Prepare os pais. Assegure-se de que estejam
confortáveis com o exercício.

u Séries lentas de EBLs são usados para aprofundar a experiência.

u EBLs táteis aparentam ajudar a criança a relaxar e a integrar as 
emoções positivos sem associações negativas disparadoras.

u Séries mais longas podem ser usadas, desde que o terapeuta ou pais
estejam guiando os pensamentos da criança.
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Desenvolvimento de Recurso de Apego
(DRA) Mensagens de Atividade do Amor

….para pais e seus filhos mais jovens ou adolescentes ou seus filhos adultos jovens



Diga aos Pais….

u “Tenho uma atividade projetada para ajudar a se sentir mais
próximo de si. Cada uma dessas perguntas foi criada para 
suscitar as mensagens de amor mais positivas possíveis para o 
seu filho ouvir. ”

u Mostre aos pais a lista de perguntas que fará e discuta o que os
pais podem dizer. Os pais podem anotar respostas que podem
ser lidas em voz alta durante a atividade.



Ideias para Preparar Crianças e Adolescente
Resistentes/Desreguladas ao Desenvolvimento

de Recursos de Apego

u Diga ao cliente, “Seu dia de sorte hoje. Você pode recostar e relaxar, 
e seus pais vão fazer todo o trabalho”. 

u Com crianças resistentes diga: “Você pode ouvir ou não, depende
inteiramente de você. "

u Ofereça um cobertor mais pesado para regulação.

u Ofereça pirulito, chiclete ou lanche

u Permita ao cliente rabiscar / colorir mandalas / fotos ou mexer os
dedos durante o DRA.
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Perguntas para suscitar mensagens de amor

u "Quais são as características que você mais gosta em ____________?"

u "Quais são algumas das suas lembranças favoritas mais precoces?"

u "O que você lembra sobre o primeiro olhar de _____________?"

u "Descreva as vezes em que você se sentiu orgulhoso de _________."

u “Descreva algumas atividades que você gostou de fazer com 
__________.”

u "Quais são algumas das coisas que vocês dois têm em comum?"

u "Quais são algumas das suas esperanças e sonhos futuros para o seu
relacionamento com
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Exercicios de Mensagens de Amor 
DRA

u Adicione EBL lento enquanto o pai
estão falando.

u O terapeuta pode dizer: “Observe o 
quão relaxado você sente o seu
corpo. Observe como é bom estar
conectado. ” (EBL) "Observe que não
há problema em se aproximar. 
Mamãe e papai se preocupam com 
você. (EBL)
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Crie segurança
para o trabalho

com trauma



Utilize os pais para ajudar
a regular o paciente

Um ambiente seguro ajuda a criança
gravemente traumatizada a se sentir
segura o suficiente para se abrir
emocionalmente e permanecer
regulada.



Prepare os Pais

Oriente o pai dizendo: “Gostaria que você

se sentasse perto do seu filho / adolescente

para oferecerr compaixão

e suporte. Foque

em ajudá-lo a sentir

sua presença amorosa.

Não diga nada, a menos que eu

Sugira a você. ”



Utilize os Pais

u Pais podem ser 
utilizados para 
entrelaçamentos
interativos.

u Pais que estão
presentes
desenvolvem mais
compreensão e 
empatia.



Entrelaçamentos Interativos

u “Mãe, o que gostaria que 
________ soubesse agora?”

u “Pai, se pudesse voar de volta
no tempo a esse evento, o que 
faria?”

u “Você pode ter esses
sentimentos e ficar bem. Sinta
o braço de sua mãe em torno
de você agora.”



Passado, Presente, Futuro
Entrelaçamentos de Empoderamento

u “Isso aconteceu no passado ou no 
presente?”

u “Está acontecendo agora?”

u “Vai acontecer no futuro?”

u “Qual seu tamanho agora?  

u “Qual era seu tamanho lá e então?”

u “Quão bem você lê hoje?  

u Quão bem você conseguia ler
naquela época?”



Entrelaçamento dos Sapatinhos

u “Você vê esses
sapatos? Seus pés
eram desse tamanho
naquele momento.  
Veja quão grandes
são seus pés agora!”

u “Estou confuso. Você
acha que é sua culpa?  
Veja como você era 
pequenino/a!”



Exceções aos Pais na Sala

u Algumas crianças carecem de posição estável ou figuras de apego
carinhosas.

u Desenvolvem um relacionamento terapêutico forte ou provêm apoios
alternativos, como pessoal da clínica ou membros da família extensa 
para trabalho difícil de trauma.

u Alguns adolescentes sentem-se mais confortáveis sem os pais presentes.

u Desenvolvem um relacionamento terapêutico forte e provêm
preparação adequada. Comece com projeções ao futuro, 
disparadores e traumas menores.



Manual de Tratamento
Manual e Guia Parental

u Parentalidade Integrativa: Estratégias para 
Educar Crianças Afetadas por Trauma de 
Apego

u Tratamento Integrativo de Equipe para
Trauma de Apego em Crianças: Terapia de 
Familia e EMDR

u Debra Wesselmann, MS, LIMHP, Cathy 
Schweitzer, MS, LMHP, Stefanie Armstrong, 
MS, LIMHP
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Please Visit Us at 
www.atcinstitute.com

u Individual and Group Video  
Consultations

u Integrative Attachment Trauma 
Protocol Trainings

u NEW! Virtual On-Demand Parent Class 
for Parents Raising Traumatized 
Children

u FREE PARENT SLIDES!

u Quick Teachings

u Please like us on Facebook, LinkedIn 
and Instagram @atci_ne
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