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Essa apostila oferece diretrizes práticas para cuidadores— incluindo pais, membros 
da família, líderes religiosos e voluntários—sobre como ajudar a apoiar as crianças 

depois de um evento traumático.

Essa apostila oferece aos leitores uma visão geral de reações comuns a atos 
violentos, incluindo um detalhamento de sinais comuns e sintomas por idade. 
Também são apresentados passos concretos para cuidar das necessidades 

emocionais e espirituais das crianças assim que um evento traumático acontece.

Aten J, Annan K, Boan D, Flanagan K, Canning S, Hall S, Eveleigh E, Rueger S, Kang E, En lignePressley, J. (2022). 
Brochure : Helping Children Cope With Traumatic Events Wheaton, IL : Spiritual First Aid.
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Ajudando Crianças a Lidarem 
com Eventos TraumáDcos

ALVO

Ajudar pais, familiares, líderes religiosos e voluntários a aprenderem como reconhecer 
reações de estresse, ouvir e ajudar a apoiar as crianças depois de atos de violência.

INFORMAÇÃO GERAL

Eventos traumáticos podem deixar as crianças medrosas, confusas e inseguras. Se a 
criança experimentou pessoalmente o trauma, meramente viu o evento na televisão ou 
ouviu sobre o assunto de colegas ou adultos, é importante para os pais e professores 
estarem informados e prontos para ajudarem se reações de estresse ocorrerem.

As crianças podem responder a violência demonstrando medos, tristeza ou problemas 
de comportamento (ex., agressão, hiperatividade, rebeldia). Crianças mais novas 
podem desenvolver sintomas físicos e voltarem a padrões de comportamento mais 
infantilizados, como enurese noturna, problemas de sono e ansiedade de separação. 
Crianças mais velhas podem também demonstrar raiva, agressão, problemas na escola 
e isolamento social. Algumas crianças que só têm contato indireto com violência, 
assistem na TV ou são expostas a expressões de angústia severa por outros, podem 
desenvolver angústias. Observe quaisquer mudanças no comportamento de uma 
criança depois do evento traumático.

PREPARANDO PARA CUIDAR DA SUA CRIANÇA

Os pais são quase sempre a melhor fonte para apoiar as crianças depois de um evento 
violento. A forma como as crianças lidam com emergências geralmente está ligada 
com a forma que seus pais ou cuidadores lidam. Elas podem detectar os medos dos 
adultos e a tristeza e pegar dicas deles de como devem responder. Entretanto, os pais e 
cuidadores podem notar que seus próprios pensamentos e emoções estão 
fortemente impactados. Ao invés de ser uma ocasião para culpa, os adultos podem 
fazer os eventos menos traumáticos para as crianças tomando passos para ter 
comportamentos positivos.

Quando viajam de avião, os pais são instruídos a colocarem suas próprias máscaras 
de oxigênio antes de auxiliarem seus filhos numa emergência. De forma semelhante, 
os adultos precisam usar oportunidades de comunicarem suas próprias angústias 
na presença de outro adulto para poder cuidar eficazmente da criança. Expressões 
intensas de medo ou dor da parte dos cuidadores podem amedrontar as crianças.
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Entretanto, sensibilidade desenvolvida, expressões leves de tristeza e preocupação dos 
pais podem ser um modelo positivo. Logo, cuidar dos cuidadores é importante. Os pais 
beneficiam seus filhos ao compartilharem suas próprias preocupações com um amigo, 
líder religioso ou conselheiro.

RECONHECENDO OS FATORES DE RISCO

Para muitas crianças, as reações à violência representam reações normais a eventos 
anormais. Um número pequeno de crianças pode estar em risco por uma aflição 
psicológica mais duradoura como resultado de quatro grandes fatores de risco:

• Exposição direta a violência, como evacuação, observação de pessoas 
 sendo feridas ou assassinadas, ou sendo machucada, como também temendo 
 que a vida de alguém esteja em perigo.
• Perda/luto: Se há relação com a morte ou lesão severa de familiares 
 ou amigos.
• Estresse contínuo de efeitos secundários da violência, como ter que viver em 
 outro lugar temporariamente, perda de amigos ou professores, e redes sociais.
• Exposição prévia a violência ou trauma.

VULNERABILIDADES EM CRIANÇAS

Na maioria dos casos, as respostas ao desespero são temporárias. Na ausência de 
ameaça severa à vida, lesões, perda de pessoas amadas ou problemas secundários 
como perda de casa, mudanças etc. Os sintomas geralmente diminuem com o tempo. 
Para as crianças que foram diretamente expostas à violência, lembranças do evento, 
como grandes barulhos ou sirenes, podem fazer voltar sentimentos perturbadores. Ter 
um histórico de mau-humor ou problemas de comportamento, ou exposição a algum 
tipo de evento traumático ou estresse severo podem contribuir com esses sentimentos. A 
forma como as crianças lidam com emergências geralmente está ligada com a forma 
que seus pais ou cuidadores lidam. As crianças podem detectar os medos e tristezas 
dos adultos. Pais e adultos podem fazer o evento menos traumático para as crianças ao 
tomarem passos para administrar seus próprios pensamentos e planos sobre como lidar 
com a situação.

SUPRINDO AS NECESSIDADES EMOCIONAIS DAS CRIANÇAS

As reações das crianças são influenciadas pelos comportamentos, pensamentos 
e sentimentos dos adultos. Os adultos devem estar conscientes de seus próprios 
sentimentos, monitorarem suas próprias reações e buscarem ajuda para eles mesmos 
se for necessário para oferecer um ambiente mais seguro e calmo possível para as 
crianças. Os adultos devem encorajar (mas não forçar) as crianças e adolescentes a 
compartilharem seus pensamentos e sentimentos sobre o incidente.

Cuidadores também precisam ter cuidado para não ignorar a forma como a criança 
está se sentindo (ex.,“não fique triste”).Esclareça os mau-entendidos sobre risco e perigo 
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ao ouvir as preocupações e responder as perguntas da criança. Mantenha um ambiente 
de calma validando as preocupações e percepções das crianças e com a discussão 
de planos concretos para segurança. Ouça o que a criança está dizendo. Se uma 
criança pequena estiver fazendo perguntas sobre o evento, responda-as simplesmente 
com linguagem clara e sem muita elaboração que seria necessária para uma criança 
maior ou um adulto. Uma resposta simples e factual é mais útil. Evite dizer para crianças 
pequenas que uma pessoa falecida foi para uma longa viagem ou está dormindo.

Algumas crianças ficam confortadas tendo mais ou menos informações que 
outras;decida que nível de informação a sua criança precisa. Se uma criança tiver 
dificuldade em expressar sentimentos, permita que a criança faça um desenho ou conte 
uma história sobre o que aconteceu. Tente entender o que está causando as ansiedades 
e medos. Esteja consciente de que depois de um evento traumático, as crianças mais 
temem que:

• O evento aconteça novamente.
• Alguém perto delas seja assassinado ou machucado.
• Elas serão abandonadas ou separadas de sua família.

SUPRINDO AS NECESSIDADES ESPIRITUAIS DAS CRIANÇAS

Escute e esteja aberto às preocupações e questões espirituais que atos de violência 
podem gerar nas crianças. Exemplos de passos para fornecer apoio espiritual para as 
crianças depois de um evento traumático incluem:

• Esteja aberto às perguntas, pensamentos e sentimentos que as crianças podem 
 ter sobre a fé (ex.: não deixe as crianças se sentirem culpadas por fazer 
 perguntas ou por se sentirem incertas sobre certas questões espirituais).
• Faça uma abordagem de desenvolvimento lidando com questões espirituais. 
 Por exemplo, uma criança pode perguntar: “Por que Deus deixou isso 
 acontecer?” Antes de responder, o cuidador pode devolver a pergunta para 
 criança (ex. “Essa é uma boa pergunta. O que você acha?”). Isso ajuda 
 o cuidador a entender melhor como a criança está interpretando e trazendo 
 significado ao evento. Isso ajudará o cuidador a responder de uma forma mais 
 adequada a idade.
• Busque mudanças em potencial nas crenças ou em como a criança fala de 
 questões espirituais.
• Esteja consciente de que é comum para as crianças, especialmente aquelas 
 impactadas diretamente, experimentarem lutas espirituais (ex.: dúvidas sobre 
 a natureza de Deus, conflitos com outros na congregação, desejo de abster-se 
 de práticas espirituais).
• Considere compartilhar histórias, canções, textos bíblicos ou orações 
 encorajadores. Fale sobre coisas pró-ativas e redentoras que às vezes também 
 acontecem durante e depois de eventos traumáticos.
• Busque manter rotinas ou práticas espirituais em casa ou na comunidade.
• Para crianças maiores, algumas podem desfrutar de escrever um diário sobre 
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REAFIRMANDO AS CRIANÇAS DEPOIS DE UM EVENTO TRAUMÁTICO:

Sugestões para ajudar a reafirmar as crianças incluem o seguinte:

• Reafirmar para a criança que as escolas são lugares seguros. Dê exemplos de 
 passos tomados pela sua escola para mantê-las seguras.

• Contato pessoal é tranquilizador. Abrace e toque nas suas crianças.
• Com calma, ofereça informação factual sobre a violência recente e os planos 
 atuais para garantir a segurança delas.

• Encoraje suas crianças a falarem sobre seus sentimentos.
• Ajude as crianças a identificarem estratégias apropriadas para lidarem 
 com a situação.

• Passe tempo extra com suas crianças na hora de dormir.
• Restabeleça sua rotina diária para trabalhar, estudar, brincar, fazer refeições 
 e descansar o mais rápido possível (consistência é um importante recurso de 
 segurança para as crianças).

• Envolva as suas crianças ao dar a elas tarefas específicas para ajudá-las a 
 sentirem que estão ajudando a restaurar a família e a vida em comunidade.

• Elogie e reconheça comportamento responsável.
• Entenda que suas crianças vão ter uma variedade de reações a eventos trágicos. 

Se você já tentou criar um ambiente tranquilizador seguindo os passos acima, mas a sua 
criança continua a demonstrar estresse, se as reações têm piorado com o tempo ou se 
elas interferem com o comportamento diário na escola, na congregação, em casa ou 
com outros relacionamentos, pode ser apropriado falar com um profissional. Você pode 
conseguir ajuda profissional do pediatra da criança, de um especialista de crianças em 
saúde mental ou um líder religioso.

CONSIDERAÇÕES PARA CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS:

Abaixo há recomendações para ajudar a apoiar crianças com necessidades especiais:

• As explicações sobre o evento traumáticos devem ser adaptadas às forças das 
 crianças. Professores e pais podem trabalhar juntos para desenvolver as 
 melhores formas de comunicar informação baseada no processamento 
 cognitivo da criança ou em suas capacidades emocionais.
• Quando responder perguntas ou fornecer informações em relação ao evento 
 traumático, pode ser útil apresentar a informação em partes ou confirmar que 
 foi compreendido antes de seguir em frente.
• Esteja preparado para ajudar as crianças com problemas emocionais 
 ou comportamentais a administrarem adequadamente suas reações a eventos 
 traumáticos. Pode ser útil fornecer instrução concreta para lidar com o momento 
 e reforçar um bom comportamento de enfrentamento.

 desafios espirituais que surgem do evento e crianças menores podem fazer 
 desenhos como uma forma de expressar suas preocupações espirituais.
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MONITORE E LIMITE A EXPOSIÇÃO À MÍDIA:

Coberturas jornalísticas relacionadas ao desastre podem suscitar medo, confusão 
e ansiedade nas crianças. Isso é bem verdade em relação a uma grande escala de 
atos de violência onde ocorreu perda significativa de vida. Particularmente para 
crianças mais novas, imagens repetidas de um evento podem fazer com que elas 
acreditem que o evento está acontecendo repetidamente. Se os pais permitirem que as 
crianças assistam TV ou usem a Internet onde imagens e notícias sobre o desastre são 
demonstradas, os pais devem estar com elas para encorajar comunicação e 
oferecer explicações. 

A exposição de crianças pequenas à mídia deve ser bem pouca. Os pais podem decidir 
monitorar o uso de sites de redes sociais (ex., Facebook,Twitter) já que eles podem ser 
fontes de exposição a informação incorreta e comentários de raiva e indução ao medo.
Isso também pode incluir o monitoramento e a limitação adequada da exposição deles 
mesmo a informação que provoca ansiedade. 

A maior parte dos membros da mídia são profissionais que não desejam aumentar 
o trauma. Alguns da mídia podem estar menos conscientes de seu impacto, fazendo 
perguntas que suscitam mais ansiedade e pressionando por detalhes que podem ser 
difíceis de tratar. Nesses casos, você precisará colocar limites com quem você fala e ao 
que você responderá. Se alguém fizer perguntas abertas a você e suas crianças (“Como 
você está se sentindo?” ou “Como foi isso?”) pode trazer mais estresse ou aumentar o 
trauma. Também considere:

• Você não tem obrigação de falar com nenhuma mídia;
• Você tem o direito de dizer não. Se você tiver dúvidas, erre no lado da cautela.
• Se você desejar ser entrevistado ou permitir que alguém fale com sua criança, 
 investigue primeiro. Pergunte o que eles querem saber e o que eles planejam 
 perguntar. Se você ficar com alguma desconfiança, não prossiga 
 com a entrevista.
• Se você estiver desconfortável com qualquer pergunta (ex.: elas parecem muito 
 invasivas ou evocam emoções fortes) está tudo bem encerrar a entrevista. 

REAÇÃO DE CRIANÇA A EVENTOS TRAUMÁTICOS POR IDADE:

Abaixo são reações comuns nas crianças depois de um evento de crise:

• Do Nascimento aos 2 anos: 
 Quando as crianças são pré-verbais e experimentam o trauma, elas não têm 
 

• Manter estrutura e rotina pode ser especialmente benéfico para crianças com 
 carências de desenvolvimento neurológico.
• Ensine as crianças diretamente sobre como gerenciar situações difíceis que 
 podem surgir e confirme que elas sabem de um lugar seguro para ir se elas se 
 sentirem sufocadas com a escola ou no ambiente da comunidade.
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 as palavras para descrever o evento ou seus sentimentos. Entretanto, elas 
 podem reter memórias de coisas que viram, ouviram ou sentiram o cheiro. 
 Crianças podem reagir ao trauma ficando irritadas, chorando mais do que 
 o normal ou querendo ser seguradas ou aconchegadas. A maior influência nas 
 crianças dessa idade é como os pais reagem. Ao ficarem mais velhas, as 
 crianças podem demonstrar os elementos do evento traumático que ocorreu 
 muitos anos antes e aparentemente foi esquecido. 

• Pré-escola – dos 3 aos 6 anos: 
 Crianças na pré-escola geralmente se sentem desamparadas diante de um 
 evento devastador. Devido a sua idade e tamanho, eles não têm a habilidade 
 de se protegerem ou aos outros. Como resultado, elas sentem intenso medo e 
 insegurança sobre serem separadas de seus cuidadores. Crianças na pré 
 escola não captam o conceito de perda permanente. Elas podem ser vistas 
 como reversíveis ou permanentes. Nas semanas que seguirem o evento 
 traumático, as brincadeiras dessas crianças podem re-encenar o incidente 
 ou desastre repetidas vezes. Elas também podem ter sintomas físicos ao invés 
 de emocionais (ex.: dores de estômago). 

• Idade Escolar – de 7 a 10 anos: 
 A criança em idade escolar tem a capacidade de entender a permanência 
 da perda. Ao falar sobre morte com as crianças, use linguagem simples e 
 direta, evitando eufemismos (ex.: “faleceu”, “com os anjos”) que podem ser 
 confusos ou gerarem ansiedade. Crianças mais novas sem experiência prévia 
 com a morte podem ter mais perguntas, pensar em termos de experiências 
 familiares (ex.: a pessoa está dormindo e ter dificuldade em captar pontos 
 fundamentais (ex.: a morte é irreversível). Algumas crianças ficam intensamente 
 interferir com a concentração da criança na escola e o desenvolvimento 
 acadêmico pode cair. As crianças também podem ouvir informações incorretas 
 de amigos. Elas também podem demonstrar preocupadas com os detalhes 
 do evento traumático e falam disso continuamente. A preocupação pode uma 
 variedade de reações — tristeza, medo generalizado, ou medos específicos 
 do desastre acontecer novamente, culpa por uma ação ou falta de ação, raiva 
 pelo evento não ter sido evitado ou fantasias sobre ser um socorrista. 

• Pre-adolescente a adolescente – de 11 a 18 anos: 
 Ao ficarem mais velhas, as crianças desenvolvem um entendimento mais 
 sofisticado do evento. As respostas são mais parecidas com as dos adultos. 
 Os adolescentes podem se envolver em comportamentos perigosos e 
 arriscados, como dirigir irresponsavelmente e uso de álcool ou drogas. Outros 
 podem ser mais medrosos de sair de casa e evitar alguns níveis de atividades. 
 Depois do trauma, a visão de mundo pode parecer mais perigosa e insegura. 
 Um adolescente pode se sentir sobrecarregado com emoções intensas e 
 mesmo assim se sentir incapaz de falar sobre elas com os outros.
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Sobre
Os primeiros socorros espirituais equipam você e sua organização com ferramentas 
práticas para fornecer e cuidado emocional, usando um modelo de ajuda entre pares. 
Ganhe o ferramentas práticas, estrutura e habilidades que você precisa para ajudar as 
pessoas em sua vida e comunidade que estão sofrendo com este curso sob demanda. 
Mais em www.spiritualfirstaid.org

Humanitarian Disaster Institute (HDI) é a primeira instituição acadêmica baseada na 
fé do país centro de pesquisa de desastres. Mais em www.wheaton.edu/hdi

M. A. em Liderança Humanitária e de Desastres nas equipes do Wheaton 
College alunos a liderar integrando fé, prática baseada em evidências e experiência 
para servir as pessoas mais vulneráveis   do mundo e a igreja global. 
Mais em www.wheaton.edu/hdl

Para entrar em contato conosco sobre este livreto, envie um email para 
info@spiritualfirstaid.org


