
 

Organizações, programas e empresas que 
atendem crianças e famílias podem criar
consciência, conhecimento e habilidades 
informadas sobre traumas em suas culturas, 
práticas e políticas cotidianas. Quando trabalham 
juntos para prevenir e abordar experiências 
adversas na infância (ACEs), melhoram a saúde 
física e mental de crianças e suas famílias e 
apoiam sua capacidade de prosperar.

Aumente seu 
conhecimento e 
compreensão do trauma 
através do treinamento.
Desenvolva uma atitude 
empática que se 
concentre em perguntar 
"O que aconteceu com 
você?" versus "O que há 
de errado com você?" ao 
interagir com os outros.
Explore como incorporar 
uma abordagem baseada 
no conhecimento para o 
trauma em seu local de 
trabalho.

POR QUE ISSO É IMPORTANTE

Cuidado
Informado
sobre o
Trauma

Trauma é qualquer experiência que seja 
extremamente assustadora, prejudicial ou 
ameaçadora, seja emocionalmente, 
fisicamente ou ambos. O cuidado com 
trauma é uma abordagem definida pelo 
tratamento da pessoa em sua totalidade, 
considerando traumas passados e 
comportamentos resultantes e 
consequências para a saúde.

Tome Ação Recursos
O que é o Cuidado 
Informado sobre 
Trauma?
(SAMSHA) Abordagem 
baseada no 
conhecimento sobre o 
trauma
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Abordagem Informada
sobre o Trauma
A abordagem informada sobre o trauma é um contínuo 
que progride através de estágios. Os estágios para se 
tornar informado sobre o trauma são:

Definição

Consciente
sobre o
Trauma

Sensível
ao Trauma

Responsivo
ao Trauma

Informado
sobre o
Trauma

Por exemplo, 
perguntar "o que 
aconteceu com você" 
em vez de "o que há 
de errado com você"

Criar um ambiente 
em que as pessoas 
sejam respeitosas, 
competentes, 
sensíveis e 
culturalmente 
conscientes.

Reconheçer que o 
comportamento 
desafiador é muitas 
vezes resultado de 
experiências 
adversas na infância 
e traumas passados.

Responder usando o
conhecimento sobre
trauma para informar 
práticas cotidiana.

Aprenda Mais

Escaneie com sua
câmera para obter
mais informações.

Alinhando esforços e recursos públicos e privados em
todo o estado que apoiem a resiliência para todas as

pessoas de 0 a 26 anos e suas famílias.
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