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O participante pode: 

1. Descrever três estratégias para criar o vínculo entre os pais
adotivos e a criança. 

2. Dar exemplos de técnicas educativas a partir da ciência
do trauma.

3. Identificar estratégias para cada fase do ajuste familiar 
para auxiliar a família durante o processo.

4. Estabelecer o propósito das visitas domiciliares em cada
uma das quarto sub-fases: colocação, início da 
colocação, meio da colocação e finalização.

5. Descrever os passos para auxiliar uma família em crise.

Objetivos



1. Vínculo

2. O impacto do trauma

3. Fases comuns de ajuste

4. Estratégias para apoiar o ajuste

5. O papel do profissional

6. Lidando com crises para evitar a     
desistência

7. Resumo e planejamento da ação

Agenda



Antes    

Agora



DE QUEM É O 
TRABALHO DE 

OFERTAR
ESSES

SERVIÇOS?

SERVIÇOS DE PRÉ-
FINALIZAÇÃO SÃO

MUITO IMPORTANTES



UM PROFISSIONAL
NÃO É UM 

OBSERVADOR NA
PRÉ-FINALIZAÇÃO



Intervensionista
da crise

Técnico

Mediador

Facilitador



Fornece a 
história da 

criança

Explora as 
necessidades

Prepara a 
família

Aumenta o 
conhecimento

dos serviços

Fornece
educação

Auxilia com o 
Vínculo

EDUCADOR E 
TÉCNICO



Accessa
os

recursos

Marca
encontros

Soluciona
conflitos

FACILITADOR



MEDIADOR

Responde as 
perguntas da 

criança

Faz com que 
a criança seja

ouvida

Defende a 
criança

Bem-estar
emocional



Intervencionista
de crises

Serviços
imediatos

Intervenção
de crises

Serviços
especializados



Apego



Dr. Bruce Perry

Apego é:

• Um relacionamento emocional

• Calma, conforto e prazer

• Ameaça de perda provoca
inquietação

• Segurança e proteção



Bolby/Erikson

A tarefa do babê é formar apego

Erikson



Dr. Vera Fahlberg

Ciclo da excitação/relaxamento

Relaxamento Excitação

O cuidador 
atende a 

necessidade

Necessidades 
da criança

Confiança 
Apego

Segurança



TRUSt - Attachment

Confiança



APEGO CONTÍNUO

Apego
Saudável

Apego
Estressado

Distúrbio
no Apego



FATORES DE RISCO DO APEGO
ESTRESSADO

1. Idade da criança

2. Frequência de separações

3. Gravidade e tipo do 
trauma

4. Percepção da criança

5. Relação com o causador

6. Fatores de resiliência



Emoções e Comportamentos do Apego
Estressado

 Os pais são “tudo 
de bom”

 Minimizam o 
trauma

 Crenças negativas
 Distância

emocional, falta
de confiança

 Amedrontado
 Dificuldade na

escola
 Temperamento
 Exige atenção
 Preocupações

somáticas



Apego é a base da 
permanência



A JORNADA 
DA FAMÍLIA E 

DO 
PROFISSIONAL

Desvios, bloqueios e buracos



Ferramentas para Construir o Apego

O ciclo da excitação/relaxamento

O ciclo de interação positiva

Reinvindicação



Os comportamentos são as 
suas vozes. 

- Dr. Karyn Purvis  



A filha de quatro anos
grita às 3 da manhã: 
“Mamãe, papai, têm
monstros aqui! 
Socorro!”



O filho de oito anos tem 
um ataque quando o 
mandam fazer um 
simples dever de casa 
de matemática;



INTERAÇÃO POSITIVA 
INICIADA PELOS PAIS

AUMENTO DA AUTO-ESTIMA

A CRIANÇA REAGE 
POSITIVAMENTE



• Presentes “porque sim”
• Iniciado pelos pais
• De acordo com a 

diversidade da família
• Toque físico e 

proximidade



Reinvindicação
Assimilação Aceitação Pertencimento Integração



• Anúncio da adoção

• Colocação do Livro da 
Vida

• Novas tradições familiares

• Linguagem



O IMPACTO 
DO TRAUMA 



Obstáculos da Quebra da 
Confiança

Negligência

Abuso

Violência doméstica

Abandono
Testemunha de 
violência



Família de apoio:
1. Define o trauma  
2. Interpreta o comportamento

da criança
3. Ajuda a criança a sentir-se 

segura



 Evento intenso

 Ameaça ou aflige

o bem-estar

TRAUMA



Diversas exposições e o impacto destas exposições





O comportamento é 
informação



PAIS CIENTES DO TRAUMA

Um 
comportamento
menos
controlador

Um 
comportamento
mais
compreensível



COMPORTAMENTOS DE 
RASTREAMENTO

Cheiros Lugares

Sons Coisas

Eventos



CONSISTÊNCIA E 
PREVISIBILIDADE



CONVERSA 
SOBRE

SEGURANÇA

 Encontre um momento

 Fale sobre segurança
psicológica

 Uma conversa contínua



SE MANTENDO
REGULADO

 Responda rápido

 Poucas palavras e um tom firme e calmo

 Trace limites

 Ajude a dar nomes aos sentimentos

 Escala

 Ofereça escolhas



 Preveja

 Simples e positivo

 Descreva as expectativas

 Responda às perguntas

PRÉ-ENSINO



FASES COMUNS DE AJUSTE



Duas tarefas:
Criar um equilíbrio

Desenvolver o Apego



Mais para um 
casamento que 
para um parto



FASES DO AJUSTE

1.Familiarização

2.A Lua-de-mel

3.Ambivalência

4. Interação recíproca

5.Solidificação dos 
laços



PARA CADA FASE DO AJUSTE:

 Quais
comportamentos
você pode ver?

 Qual o papel do 
assessor? 



ESTRATÉGIAS DE APOIO PARA 
O AJUSTE

Estratégia



O QUE AFETA UM, 
AFETARÁ TODOS



Sentimentos não
resolvidos de perdas

anteriores
Expectativas frustradas

Problemas de 
diversidade

Dinâmicas familiares



PERDAS DA CRIANÇA



PERDA
AMBÍGUA

 Luto e confusão

 Ausência física, mas presença psicológica



A minha
família

biológica ia
querer que eu
me desse bem
nessa família?

Presença
psicológica

A minha família
biológica ia

querer que eu
amasse os

meus novos
pais? 



PERDA PARENTAL 

Perdas
comuns na
vida

Perdas
relacionadas

à adoção



SEMPRE ACABA
Expectativas



1. ALTRUÍSMO E ESPIRITUALIDADE
2. EXPOSIÇÃO PRÉVIA À ADOÇÃO
3. CONEXÃO PRÉVIA COM A CRIANÇA

Motivações de famílias



O nosso amor será o suficiente

Nós sentiremos amor e conexão rapidamente

A criança irá se adaptar rapidamente à nossa família

As necessidades da criança serão as mesmas

Nossos fihos biológicos irão acolher a criança

Nossa família extendida irá acolher a criança

Nossos amigos irão nos apoiar e ajudar

A criança nos verá como a sua família

Podemos fazer o que não foi feito por nós

Nunca sentiremos arrependimento nenhum



A criança se torna o foco dos 
problemas da família



• Divergência da norma
• Comportamento mal-interpretado

DIVERSIDADE



Como ser parte de 
duas famílias

Dinâmica
familiar



UNIQUE STRESSORS 
FOR ADOPTIVE FAMILIES 

 Financial stressors (adoption and fertility 
expenses)

 The “unknown” of adoption
 Dealing with a system—loss of control
 Concerns about bonding
 Dealing with stigma of adoption

• Espera que a integração da criança
seja fácil

• Se preocupa com o apego

• Fatores financeiros de estresse

• Lidando com o sistema

• Lidando com o estigma

• Ajudando a criança com o histórico
de trauma

• Diferenças de estilo de educação, 
regras e expectativas

• Perda do tempo com outras pessoas
significativas

• Falta de apoio de semelhantes

• Necessidade de educação



FILHOS QUE JÁ ESTÃO NA CASA

1. Animadas e Ansiosas
2. Ressentem se sentirem

“invisíveis”
3. Ressentem mudanças nas

regras
4. Dificuldade com o 

comportamento da criança
adotada



ORDEM DE NASCENÇA



A “VIDA” NAS VISITAS
DOMICILIARES

Na colocação

Na finalização

No meio da 
colocação

No início da 
colocação



APROVEITANDO AO MÁXIMO AS 
VISITAS AO LAR 

Observações: Quais observações seriam importantes de 
se fazer?

Informação para reunir: Quais informações devem ser
coletadas da família? Quais perguntas devem ser
feitas?

Informação para compartilhar: Quais informações a 
família precisa do assessor? Quais informações são
importantes para que a família continue o ajuste?

Serviços/Referências: Quais serviços, ajuda ou
referências beneficiariam a família neste ponto do 
ajuste?



TRABALHO SOCIAL GLOBO
OCULAR



INCENTIVAR O CUIDADO PRÓPRIO

Está tudo bem



PAIS TÉCNICOS

Entender as informações do passado da criança

Identificar os efeitos que traumas passados têm
na criança

Desenvolver estratégias para lidar com os
comportamentos mais preocupantes da criança

Adaptar as expectativas dos pais para alinha-las  
às necessidades e habilidades da criança 



LIDANDO COM 
PREOCUPAÇÕES



EVITAR REAÇÕES
EXAGERADAS OU SUPRIMIDAS



Normalizar

Acesso

Modelo

Empoderamento

Apoio



Lidando com crises 
para evitar a 
desistência



TERMINOLOGIA

Desistência

Descolocação

Dissolução



Taxa de desistência: 

3.2% - 25%  

Taxa de desistência com 

adolescentes: 25%



•Lua-de-mel

•Diminuição
dos prazeres

Adoção da criança
= Problema

•A reviravolta

•O prazo final 
ou ultimato

Indo a público

• A crise final

• Decisão ou
desistência

O pós

FASES DA ESCALADA



QUANDO VOCÊ DEVE INTERVIR



QUANTO MAIS CEDO FOR A INTERVENÇÃO

Maiores são as chances de 
estabilizar a colocação



Passo 1: Identifique o 
problema e a fonte



PASSO 2: PLANO A CURTO
PRAZO PARA ALÍVIO



PASSO 3: AJUDE A FAMÍLIA A 
DETERMINAR O QUE ELES DESEJAM



Quando a escolha certa é devolver?



Passo #4: Crie um plano de 
intervenção


