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O objetivo é apresentar o trabalho de orientação de pais no tratamento de Crianças 
e Adolescentes a fim de minimizar o tempo de tratamento, potencializando os 
resultados a médio e longo prazo. Para isso utilizamos o EMDR e Programação 
Neurolinguística (PNL). 
A primeira etapa desenvolve a psicoeducação dos pais no processo terapêutico do 
filho(a). A segunda etapa é o treinamento desses pais como co-terapeutas a partir 
da avaliação sócio relacional familiar orientada pela modelagem de hierarquia da 
PNL. A terceira etapa é quando identificamos e reprocessamos traumas e crenças 
negativas dos pais que impedem ou dificultam o alinhamento familiar. Até então, 
apesar da criança ou adolescente não estarem sob a atuação direta do 
psicoterapeuta, o foco da intervenção está no objetivo de propiciar um apoio 
cuidador mais adequado e alinhado a fim de construir um funcionamento sistêmico 
mais adaptativo para o desenvolvimento do filho(a). Na quarta etapa são reavaliadas 
as queixas iniciais e é verificada a necessidade de intervenção com a criança. Caso 
haja, essa intervenção tende a ser direta e pontual no reprocessamento dos 
traumas. Em alguns casos as intervenções de EMDR, em especial com 
adolescentes, podem ser realizadas por outro psicoterapeuta. Quando for o mesmo 
terapeuta, podemos utilizar os pais como co-terapeutas, intermediando o vínculo 
durante as sessões de reprocessamento. 
Poucas sessões duplas são suficientes para trabalhar o alinhamento dos pais. O 
tratamento dos traumas paternos disparados pelos filhos também pode ser bastante 
focal quando não há comorbidades psíquicas. Já o atendimento direto da criança ou 
adolescente pode ser dispensado em alguns casos. Ele tende a ser necessário 
quando há trauma evidente ou na identificação de sofrimento emocional dos filho(a)s 
após o fechamento das três primeiras etapas. 
O poder de reorganização sistêmico-familiar dos pais é maior do que o do filho(a). 
O processo de psicoeducação então é fundamental para que os pais se engajem 
efetivamente e endentam o quanto eles como co-terapeutas ponde auxiliar muito 
mais seus filhos no dia a dia, e a longo prazo, do que um profissional uma vez por 
semana sem esse respaldo familiar. 
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