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Apoiando as Famílias Adotivas Após a Colocação 
 

Estratégias para Pais Cientes do Trauma 
 
Acompanhamento de Comportamentos 
 
Para crianças que sofreram traumas, certos eventos, cheiros, lugares, sons, coisas, etc. podem ser 
percebidos como uma ameaça e desencadear uma resposta ao trauma. É importante que os pais tenham 
tempo para rever e analisar o momento em que seu filho reage ao gatilho. A coleta de informações como 
onde a criança estava, o que estava fazendo, o que precedeu o episódio, o que poderia ter sido o gatilho, 
quem estava lá, como a criança agiu, o que a acalmou, quanto tempo levou para se acalmar, pode levar a 
informações essenciais para os pais e a criança.  Se os pais forem capazes de fazer isso de maneira 
consistente, eles serão capazes de identificar padrões e evitar, prevenir ou estar preparados para lidar 
com o gatilho de trauma da criança. 
 
 
Manutenção da Constância e Previsibilidade 
 
Para crianças que foram traumatizadas, a constância é fundamental. Isso significa ser previsível, tendo 
regras, expectativas e horários que sejam justos e proporcionem à criança uma sensação de calma e de 
muito menos ansiedade. Quanto mais rápido os pais puderem estabelecer um sentimento de consistência 
e previsibilidade para a criança, mais rápido a criança se sentirá segura e protegida no ambiente. Haverá 
momentos em que o horário ou os planos terão de ser flexíveis. Preparar a criança de antemão irá ajudar 
nestas situações. 
 
 
Conversas sobre Segurança 
 
Existe a segurança "física", como manter coisas afiadas longe das crianças, usar cinto de segurança e 
trancar as portas à noite, que fornecemos às crianças.  A segurança "psicológica" é a crença da criança de 
que "as minhas necessidades serão atendidas e nada de mal acontecerá comigo".  Alguns exemplos disso 
são refeições regulares, disciplina justa sem castigos físicos, respeito pelos sentimentos da criança, 
iluminação noturna, uma rotina na hora de dormir que promova uma sensação de segurança, etc.  
Conversar com a criança sobre segurança psicológica também pode ajudar.  Funciona da seguinte 
maneira: 

1. Os pais encontram um momento em que a criança tem tempo e pode realmente ouvir; 
2. Os pais ajudam a criança a compreender a diferença entre segurança física (estar seguro) e 

psicológica (sentir-se seguro), dando exemplos de cada um; 
3. Os pais perguntam à criança se há algo que eles possam fazer para ajudar a criança a sentir-se 

segura; 
4. Os pais devem ser pacientes, estarem preparados para esperar e estarem confortáveis com o 

silêncio; 
5. Os pais oferecem-se para falar mais tarde, assim que a criança pensar em algo ou quando ela 

estiver com medo. 
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Se mantendo regulado 
 
Esta estratégia é particularmente útil quando uma criança está tendo um colapso.  Aqui estão os passos 
que os pais precisam seguir: 
 

1. Responda rapidamente e seja compreensivo;  
2. Ajude a rotular o sentimento, mantenha contato visual e fique perto da criança; 
3. Ajude a criança a "criar uma escala" ou descrever a intensidade dos seus sentimentos, 

usando "verde" para calmo e relaxado, "amarelo" para começando a ficar preocupado ou 
chateado, e "vermelho" para sentimentos muito intensos; 

4. Defina limites (sem bater ou sem atirar coisas); 
5. Use poucas palavras, um tom firme e ofereça escolhas. 

 
Assim que a criança estiver completamente calma, os pais devem conversar com a criança, procurando 
uma reação mais apropriada para o futuro e praticar o novo comportamento. 
 
 
Instrução prévia 
 
Usada em situações novas ou desafiadoras, a instrução prévia é uma estratégia que fornece informações 
detalhadas sobre uma nova situação ou sobre as expectativas dos pais em relação aos filhos em uma 
determinada situação.  A instrução prévia é especialmente útil quando ajuda a criança a descobrir como 
lidar com uma transição ou quando os pais não têm certeza de como a criança irá reagir em uma 
determinada situação.  A instrução prévia reduz as preocupações da criança e a deixa ciente do que você 
espera.  Os pais não devem acumular muitas expectativas! 
 
Funciona da seguinte maneira: 
 1. Mantenha as palavras e o tom simples e positivo; 
 2. Antes, pense sobre o que pode atrapalhar esta criança nessa situação em especial; 
 3. Descreva o que você espera da criança de forma breve e clara; 
 4.   Pergunte se a criança tem alguma dúvida. 
 
Aqui está um exemplo: A mãe entra no estacionamento da mercearia e desliga o carro.  Ela diz à criança: 
"Agora temos que entrar e sair da loja rapidamente para que possamos chegar em casa e fazer o jantar.  
Só precisamos pegar cinco coisas hoje. Preciso que você me ajude ficando com o carrinho e também me 
ajude a pegar as cinco coisas.  Você tem alguma pergunta? Você pode me ajudar hoje?" 

 

 


