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Guia para Primeiros Socorros em Terapia 
Ocupacional a Desastres e Trauma 
 

Os objetivos deste Guia para socorristas de Terapia Ocupacional são: 

• Contribuir para o preparo do socorrista da terapia ocupacional para a chegada ao 

campo; 

• Fornecer estratégias de autocuidado, enfrentamento, recuperação antes, durante 

e depois do atendimento prestado; 

• Fortalecer o desempenho de campo dos terapeutas ocupacionais no primeiro 

atendimento 

Introdução 

A coleta empírica sobre preparação para socorristas sugere que a mesma precisa começar 

antes de você chegar ao local do campo. As precauções devem ser tomadas por meio de 

atividades de autocuidado durante a crise e após o retorno. As evidências científicas 

sustentam que estar preparado para entrar no campo ajuda a proteger o primeiro socorrista 

contra os sintomas do Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT).  

O objetivo deste guia é ajudar a preparar os socorristas para sua chegada ao campo. 

Estratégias essenciais também são fornecidas para uso durante e após o desastre. Essas 

estratégias ajudarão os socorristas a manter um pensamento claro e o bem-estar pessoal. 

Este guia oferece métodos para I) preparação antes de se reportar ao campo, II) prática em 

campo e III) recuperação para socorristas. 

Ganhar o controle do sistema nervoso autônomo é essencial para trabalhar em situações de 

trauma e desastre. Um trauma significativo aciona o limiar da amígdala para alertar o resto 

do cérebro a responder à emergência percebida (Goleman & Davidson, 2017). A amígdala 

atua como o sistema de radar do cérebro para detectar ameaças. Segundo Bessel Van Der 

Kolk, MD., (2012, p.169). "O maior desafio é aplicar as lições da neuroplasticidade, a 

flexibilidade dos circuitos cerebrais, religar o cérebro e reorganizar a mente das pessoas ..." 

após situações traumáticas e de desastres. 

Certas práticas de autocuidado podem ser implementadas no campo de atendimento, a fim 

de promover um pensamento claro e proteger o bem-estar neste local. É essencial instituir 

práticas preparatórias diárias com muita antecedência antes de chegar ao campo de 

trabalho, porque são as práticas diárias que preparam o cérebro, para que essas estratégias 

bem ensaiadas (respostas habituais) possam ser aplicadas imediatamente em campo.  

Um método para ajudar a gerenciar estados "saudáveis e não saudáveis de alerta" na 

amígdala, que frequentemente surge na resposta às crises é a meditação. As práticas 

meditativas constroem resiliência na preparação para o trabalho de desastre e trauma. 

É fundamental que você seja capaz de manter-se mental e psicologicamente saudável, pois 

as experiências e situações em que você pode estar envolvido podem às vezes ser 

esmagadoras. Ao usar o processo de luto reflexivo e participar de fortes redes de pessoas 

que passam por experiências semelhantes, isso permitirá manter-se mental e 

psicologicamente saudável à medida que as situações aumentam e podem se tornar 

avassaladoras. Segundo Lasater (2007), o debriefing é uma atividade que conecta a teoria à 
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prática em um ambiente seguro, onde os profissionais têm a oportunidade de colaborar, 

pensar criticamente e resolver problemas. 

Antes de partir para o campo, uma das principais etapas preparatórias será a criação de um 

sistema de apoio familiar, profissional e com seus pares para o seu retorno a casa. Essa ação 

permitirá elaborar reflexões e questões antes do retorno à casa, protegendo-o ou 

minimizando o TEPT e a Síndrome de Bournout (Bradberry & Greaves, 2009). 
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I. Preparação antes de chegar ao campo  

A. Esteja preparado para o envolvimento nos treinamentos continuados e cursos antes da 

implementação dos mesmos:   

Um dos mecanismos mais importantes para assegurar uma resposta efetiva à uma 

emergência/desastre é o de construção da sua própria resiliência. Como a resiliência é construída 

psicologicamente, ela pode ser aprimorada através de um treinamento apropriado (Beardslee, 1989) 

e.g.: Hostile Environment Awareness Training - HEAT, Psychological First Aid, Humanitarian Stay Safe 

Course    

B. Esteja preparado para experienciar ou identificar sinais de Stress Traumático  (Incidente Crítico 

de Stress)   

O Incidente Crítico de Stress ocorre após o envolvimento em um incidente traumático, no qual pode 

ser manifestado em cada pessoa por meio de uma variedade de sintomas psíquicos, cognitivos, 

emocionais ou comportamentais, incluindo estes que estão listados na Tabela 1 (Federal Emergency 

Management Agency, n. d.). Esse treinamento para o reconhecimento de sintomas deve ser anterior 

ao de Manejo de Situações Críticas de Estresse, técnicas nas quais possuem um papel principal em 

promover resiliência (Perrin et al., 2007; Sakuma et al., 2015). 

Tabela 1. Sinais de estresse por incidente crítico 

Sinais de estresse por incidente crítico 
Físico Cognitivo Emocional Comportamental 

Náusea Pensamento lento Ansiedade  Afastado 
Dor no estômago Tomada de decisão 

prejudicada 
Medo aterrorizante Se escondendo 

Tremores musculares/     
mãos trêmulas Impossibilidade de 

solucionar problemas 
Culpa Explosão de raiva 

Perda de coordenação Confusão Pesar Discurso emotivo 
Transpiração intensa Cálculos pobres Depressão Encenação 

Arrepios Dificuldade de nomear 
coisas 

Tristeza Posição defensiva 

Diarreia Pensamentos intrusos Sentir-se sozinho Hiperatividade 
Tontura Sonhos angustiantes Isolamento Paralisação 
Pulsação rápida/ Coração 

acelerado 
 Preocupação Resposta 

assustadora 
Respiração rápida/ 

Ofegante 
 Bravo Irritabilidade 

Dores de cabeça  Baixo nível de 
atenção 

 

Pressão arterial 
aumentada 

 Entorpecido  

Dores musculares  Choque emocional  
Distúrbios do sono  Pânico  

Dormência  No limite  
Formigamento  Nervoso  

Boca seca  Perda de controle  
Fadiga    

Rosto corado    
Pernas bambas    

Fraqueza    
Sensação de calor    
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C. Reconhecimento de sintomas de Estresse Pós-Traumático, incluindo dissociação somática 

1. Aprenda e pratique estratégias de fortalecimento da própria resiliência, as quais incluem a 

autoconsciência, habilidades de enfrentamento e resiliência, anteriormente à chegar ao 

campo. É importante praticar as estratégias no dia-a-dia, para que esteja bem avançado sua 

realização em sua chegada ao campo. 

2. Estratégia da Bandeira vermelha e Bandeira verde  

Use a estratégia Bandeira Vermelha/ Bandeira Verde para aumentar sua consciência acerca 

dos seus padrões de comportamentos e sintomas físicos, podendo servir como sinais de 

alerta para uma possível deterioração do seu bem-estar, antes de que a situação saia do 

controle. Inversamente, esteja alerta à estes sinais psicológicos e comportamentais que 

representam seu bem-estar, no qual pode ser um indicativo de recuperação ativa. É 

importante ser proativo em identificar gatilhos específicos relacionados a perda do próprio 

bem-estar. Em contrapartida, é importante também observar o que desencadeia bem estar, 

como uma medida de proteção de si mesmo (Najavits, 2002). 

-  

 

D.  Reconhecimento dos sintomas de Burnout e Fadiga de Compaixão: Trauma secundário e Trauma 

Vicariante 

Os sintomas de Estresse Pós-Traumático podem abranger alguns destes encontrados abaixo na 

Tabela 2 (American Psychology Association, 2013). Os socorristas de desastres e trauma possuem 

grandes riscos de estresse e Burnout relacionados ao trauma e aos seus esforços de primeiros 

socorros. Para se preservar ou minimizar os efeitos preventivamente, é essencial entender os fatores 

de risco e reconhecer os sintomas para que seja realizado estratégias de autocuidado apropriadas. 

Tendo consciência desses fatores, a vulnerabilidade para lidar com essas situações tende a diminuir 

(Adams, Anderson, Turner & Armstrong, 2011; Berger et al., 2012; Bremner, et al., 2017; Catlin-

Rakoski, 2012; Compassions Fatigue Awareness Project, 2017; Merriman, 2015; Najavits, 2002; Newell 

& MacNeil, 2010; Rothschild & Rand, 2006). 
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Tabela 2: Burnout e Fadiga de Compaixão: Trauma secundário e Trauma Vicariante. Definições, 

fatores de risco e sintomas. 

Burnout e Fadiga de Compaixão: 
Traumatização secundária e Traumatização Vicária. Definições, fatores de risco e si ntomas  

Tipo de Estresse 
relacionado ao 

trauma  

 
Definição  

 
Fatores de risco  

 
Sintomas  

Burnout  Estado de exaustão física, 
emocional, psicológica e spiritual 
 
que surge após um longo tempo 
ajudando àqueles que estão em 
sofrimento ou estão propensos ao 
sofrimento 
 
 
Ocorre com o tempo 
 

Long-standing use of 
empathy 
Uso longo e contínuo do 
sentimento de empatia 
 
Trabalho com populações 
de larga escala 
 
Treinamento insuficiente 
 
Cronograma de trabalho 
intenso  
 
Relacionamento frágeis 
com outras pessoas 
 
 

Físicos:  
Fadiga  
Dor de                         
cabeça  
Adoecimento 
persistente 
Emocionais: 
Sentimento de 
ineficácia 

  Falta de esperança 
Ansiedade 
Irritabilidade 

  Baixa autoestima e 
  Distanciamento dos          
outros 

Fadiga de 
Compaixão  

Exaustão causada pelo trauma e dor 
emocional a partir do que outros 
indivíduos compartilham com você. 
 
 
Burnout influencia a Fadiga de 
Compaixão  
 
 
Fadiga de Compaixão pode ser 
acompanhada pela Traumatização 
Secundária  

Violação de limites   
 
Violações éticas 
 
 
Abandono da profissão 
 
 

Aumento das 
Respostas Reativas  
Imagens ou 
pensamentos 
perturbadores das 
experiências dos 
clientes  
Evitar ir à locais que 
lembram o cliente 
Dificuldade em dormir 
Dificuldade em 
separar o trabalho da 
vida pessoal 
Comunicação 
diminuída 
Perda da capacidade 
de ajudar 
Perda da capacidade 
de funcionamento 
Sentimento de 
diminuição do 
propósito do próprio 
trabalho 

Traumatização 
Primária 

O impacto experienciado e sofrido 
pela vítima do desastre ou trauma 

  

Traumatização 
Secundária 

O impacto experienciado pelos 
membros da família, trabalhadores 
humanitários ou pessoas próximas 
à vítima do desastre ou trauma  
 

Escutar sobre uma morte 
inesperada, trauma ou 
ameaça à vítima ou à 
alguém próximo  
 

Emoções 
desreguladas  
 
Mudanças 
comportamentais 
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As emoções experienciadas por 
saber de um evento significativo 
experienciado por outra pessoa  
 
O estresse experienciado pelo 
desejo de assistir a vítima  
Fadiga de Compaixão pode 
acompanhar a Traumatização 
Secundária 

Trabalho ou cuidado 
prolongado à indivíduos que 
sofreram com algum 
trauma 
 
Uso prolongado e contínuo 
do sentimento de empatia 

Pensamentos 
intrusivos 
Pesadelos ao dormir 

Traumatização 
Vicariante 
 

Mudanças cognitivas por causa de 
processos, da personalidade e da 
visão de mundo seguida de 
experiências prolongadas estando 
no campo em situações de 
desastres ou traumas 
 

Similar à Traumatização 
Secundária 
 

Mudanças no 
cognitivo 
Desconexão mental 
Dissociações 
Isolamento social 
Depressão 
Ansiedade 
Mudanças na 
espiritualidade 
Diminuição nos 
sentimentos de 
segurança e confiança 
Mudanças na crença 
em si mesmo e 
sentimento de 
inutilidade 
Aumento no risco de 
suicídio 

 
 

E. Construindo resiliência para o trabalho em situação de desastres e trauma  

A construção da resiliência precisa ser feita bem antes de adentrar ao campo. Ela pode ser 

desenvolvida através de reflexões e práticas diárias em situações cotidianas. Um número de 

autores/agências identificaram alguns fatores para promover resiliência (Centre for Suicide 

Prevention, 2015; Hernandez, Gangsei & Engstrom, 2007). Uma vez no campo, é fundamental 

continuar essa construção da sua resiliência e expandir as atividades de autocuidado para promover 

seu bem-estar. O primeiro passo é assumir um compromisso de construção da sua resiliência. 

-  

 

1. Compromisso de Construção da Resiliência e de Autocuidado 

2. Mecanismos para aumentar sua resiliência: 
a. Respeite seus limites 

(1) Separe sua identidade como indivíduo destes sofrimentos temporários, isto é, não 
tomando esse sofrimento como parte de sua identidade, ou seja, se tornando a vítima.  

b. Cerque-se de pessoas que contribuem para o seu sentimento de bem-estar 

c. Aumente sua autoconsciência   

d. Pratique aceitação                                                                                                         

(1) Experiencie toda a gama de suas emoções com o pensamento de que você irá voltar a 

estar em paz com si. 
e. Pratique reflexões silenciosas, como práticas de meditação/mindfulness. 
f. Entenda e aceite que você não possui todas as respostas 

(1) Com o tempo você vai encontrar paz e as respostas vão estar mais claras para você. 

g. Expanda seu repertório de hábitos de auto-cuidado. 
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h. Faça uma lista da sua base de suporte, ou seja, de pessoas que te apoiam. 
i. Considere uma ampla gama de possibilidades 

(1) Imagine uma ampla gama de possibilidade em como você interpreta o que vê e uma 
ampla gama de possíveis soluções aos seus problemas. 

(2) Saia da sua cabeça! Fique um tempo distante de pensamentos confusos ou negativos 
(Marano, 2013). 

 

-lo em como fortalecer sua 

resiliência. 

F. Aprendendo e Praticando técnicas de meditação/mindfulness 

A meditação vem mostrando que tem um grande impacto no nosso sistema nervoso autônomo e 

fornece um meio ideal para nos preparar para lidar com desastres e traumas no trabalho. Não 

apenas fortalece a mente para clarear o pensamento, mas tem benefícios físico também (Garner, 

Bake & Hagelgans, 2016; Goleman & Davidson, 2017; Najavits, 2002; Van Der Kolk, 2014). Prátique de 

meditações simples às complexas. É adequado para qualquer pessoa, e pode ser facilmente aplicando 

todo dia de nossa vida.  

-  

G. Prática de Respiração Diafragmática 

Técnica de respiração profunda que se mostra como forma de diminuir a atividade cerebral na 

amídala e aumenta o circuito da atenção, resultando em um estado de calma (Anxiety BC: Resource, 

Results, Relief, n.d.).  

-  

H. -  

 
1. O DIE é uma técnica rápida para ganhar melhor controle em situações caóticas (Bennett & 

Bennett, 1975). 

2. A técnica DIE é um processo que envolve três etapas: etapa 1 - Descrição, etapa 2 - 

Interpretação e etapa 3 - Avaliação. 

        
a. Descrição: Descreva o que está acontecendo imediatamente no espaço, com detalhes 

sem fazer suposições ou julgamentos sobre o que está pensando ou vendo. 
1. Descrever ajuda você a intencionalmente reter suas reações e para zerar os 

detalhes específicos. Quantos mais detalhes ditos, mais informações você terá para 
a próxima etapa. 

a. Interpretação: Use os detalhes descritos para clarear o que está sendo observado. 

1. Mais detalhes descritos contribuem para mais interpretações apropriadas para a 

próxima etapa.  
b. Avaliação: Avalie o significado do acontecimento, avaliando criticamente seu 

pensamento (interpretação) para determinar qual será a ação mais apropriada (Nama & 
Condon, 2010; Paracka, 2016). 

 

cê pode dar 

exemplo para aplicação da técnica DIE quando uma situação de crise está acontecendo na sua frente 

-  
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I. Estratégia do Dr. Amen para perseguir os pensamentos negativos automáticos da ANTSl 

Dr. Amen é um neurocientista clínico e psiquiatra que foi pioneiro no uso de imagens cerebrais para o 

tratamento de ansiedade, estresse, depressão, comportamentos obsessivos/compulsivos e abuso de 

drogas. Essa é outra técnica para promover o pensamento claro, a fim de obter o controle de uma 

situação caótica (Amen, 2015).  

- Estratégia do Dr. Amen para perseguir a ANT'5 (pensamentos negativos 

 

J. Aprenda e pratique a Técnica de Libertação Emocional (EFT) - Sequência de toque 

Trata-se de uma técnica na qual os dedos tocam sequencialmente pontos de acupuntura em várias 

partes do corpo [veja abaixo]. Seu objetivo é diminuir a ansiedade geral ou a ansiedade decorrente de 

uma situação específica, circulando e transformando a energia do corpo de negativa para positiva.  

Tocar aborda a experiência do indivíduo de estresse físico e emocional. Esse toque é realizado 

enquanto se repete uma declaração que o indivíduo reconhece o problema, o aceita  e se auto-aceita 

diante do pro problema (Craig & Craig, 2018). Indivíduos com distúrbios psicológicos sofreram 

redução significativa na severidade dos sintomas e diminuição da intervenção ansiedade (Church, 

Yount, & Brooks, 2012). 

9 - Técnica de Liberdade Emocional (EFT) -  

K. Prática de aterramento  

O aterramento, também chamado de centralização, é um processo usado para ajudar as pessoas a se 

desapegar da dor emocional. Existem três tipos de aterramento: mental, físico e relaxante, descritos 

abaixo. O aterramento é uma ferramenta valiosa no campo , pois pode ser aplicada a qualquer 

contexto, a qualquer hora e em qualquer lugar, sem chamar a atenção para si mesmo. O aterramento 

é usado quando a dor emocional ultrapassa 6 em uma escala de 0 a 10 (Najavits, 2002). 

Ferramenta 10 - Prática  

L.  Usar Citações Inspiradoras 

As citações e passagens inspiradoras são ferramentas úteis para ajudar a reorientar o pensamento e 

acalmar a mente e/ou fornecer sabedoria para um pensamento claro. Selecione frases inspiradoras 

que tenham um significado próprio para você e sua situação específica.  

Ferramenta 11 -  

M. Prepare um Kit de Ferramentas de Emergência. 

N. Prepare-se para o Papel de Terapeuta Ocupacional como Primeiro Respondente e Membro da 

Equipe em uma Prática Colaborativa Interprofissional para Lidar com Desastres e Traumas. 

O. Prepare-se como um socorrista da terapia ocupacional melhorar o envolvimento da comunidade 

colaborativa com vítimas de diferentes culturas e contextos (Fazio, 2017). 
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II. Estratégias de preparação durante a crise  

A. Mantenha uma orientação temporal enquanto estiver no local. 

B. Organize o tempo para atender às necessidades básicas: 

1. Comida e água; 

2. Hora de comer e beber; 

3. Roupa limpa e seca; 

4. Manter um horário de turno; 

5. Estabeleça uma rotina diária para reduzir o trauma do socorrista. 

C. Estabeleça rotinas de AVD e AIVD com os sobreviventes para reduzir o trauma. 

D. Certifique-se de fazer o treinamento psicológico de primeiros socorros. Isso pode ser 

inestimável para os sobreviventes, você e seus colegas de equipe. 

E. Aplique o modelo Descreva-Interprete-

Comunicação pessoal O'Flynn, 2017). 

F. Construindo Resiliência 

1. Aprendendo sobre a regulação da excitação do sistema nervoso autônomo para controlar 

o bem-estar durante as situações mais angustiantes e as estratégias de regulação de 

práticas na vida diária para se preparar para a crise aguda (Pow & Cashwell, 2017); 

2. Técnicas de respiração durante a crise aguda; 

3. Técnicas de agrupamento durante a crise aguda; 

4. Compreender os laços que unem a neurofisiologia da empatia; 

5. Aprenda sobre os benefícios de um diário durante a crise aguda; 

6. Pratique técnicas de meditação/mindfulness para monitorar e controlar as respostas 

durante a crise aguda, a fim de sustentar um pensamento claro sob pressão; 

7. após a crise aguda; 

8.  

9. Use a sequência técnica de Libertação Emocional/toque após a crise aguda; 

10. Converse com os socorristas sobre sentimentos e avalie as percepções sobre como a 

equipe lidou com a crise e faça os ajustes necessários após a crise aguda; 

11. Use e pratique a reestruturação cognitiva, reformulando os pensamentos negativos (ou 

seja, acrescentando sentimentos de culpa, tristeza, inadequação por não ser capaz de 

fazer o suficiente) para preparar o primeiro socorrista para voltar à situação de crise de 

uma maneira mais eficaz e adicionar uma camada de proteção contra Estresse pós-

traumático (Associação Americana de Psicologia, 2017); 

12. Afaste-se durante e após a crise aguda (ou seja, faça uma caminhada, faça uma pausa 

com os amigos). 
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III. Recuperação após desastre e trauma 

A. Continue executando as estratégias de resiliência e autocuidado. 

B. Instale seu plano de apoio com seus pares, familiares e outros profissionais. 

C. Combata o estresse pós-trauma com ações positivas que possibilitem fazer uso do que você 

aprendeu no campo e são significativas para você. Exemplos: 

1. Defender os esforços de ajuda global; 

2. Advogado para zonas livres de estigma (Aliança Nacional para Doenças Mentais, 2018); 

3. Unir forças com a Federação Mundial de Terapeutas Ocupacionais e suas organizações 

membros (associações nacionais) para promover os esforços de assistência profissional. 

 

"Uma mente livre de perturbações tem valor na diminuição do sofrimento humano, uma meta 

compartilhada pela ciência e pelo caminho meditativo" (Goleman & Davidson, 2017, p.53) 
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CONJUNTO DE FERRAMENTAS 

 
Ferramenta 1 - Sinais de Estresse por Incidente Crítico  

Sinais de estresse por incidente crítico 

Físico Cognitivo Emocional Comportamental 

Náusea Pensamento lento Ansiedade  Afastado 

Dor no estômago Tomada de decisão 
prejudicada 

Medo aterrorizante Se escondendo 

Tremores musculares/  
mãos trêmulas 

Impossibilidade de 
solucionar problemas 

Culpa Explosão de raiva 

Perda de coordenação Confusão Pesar Discurso emotivo 

Transpiração intensa Cálculos pobres Depressão Encenação 

Arrepios Dificuldade de nomear 
coisas 

Tristeza Posição defensiva 

Diarreia Pensamentos intrusos Sentir-se sozinho Hiperatividade 

Tontura Sonhos angustiantes Isolamento Paralisação 

Pulsação rápida/ 
Coração acelerado 

 Preocupação Resposta assustadora 

Respiração rápida/ 
Ofegante 

 Bravo Irritabilidade 

Dores de cabeça  Baixo nível de atenção  

Pressão arterial 
aumentada 

 Entorpecido  

Dores musculares  Choque emocional  

Distúrbios do sono  Pânico  

Dormência  No limite  

Formigamento  Nervoso  

Boca seca  Perda de controle  

Fadiga    

Rosto corado    

Pernas bambas    

Fraqueza    

Sensação de calor    
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Estratégias para enfrentar sentimentos de Estresse (Refere-se a Tabela 1, página 4): 

 

1. Na imagem acima, circule todas as palavras que descreva seus sentimentos, em respeito á 

uma situação particular no campo 

2. Destas, selecione três palavras que representam mais intensamente o sentimento que 

causou seu estresse. 

3. Escreva uma descrição curta da situação e categorize-a se está mais relacionada com algo 

físico, cognitivo, emocional ou comportamental. 

4. Use a Ferramenta 4 - Plano de Ação abaixo para enfrentar os aspectos físico, cognitivos, 

emocionais ou comportamentais relevantes e que você acredite que seja a causa de seu 

estresse. 
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Ferramenta 2 - Bandeira Vermelha E Bandeira Verde 

Sinais de Perigo versus Segurança 
 

Quais são minhas bandeiras vermelhas e verdes? 
 

Marque 
Vermelho 

Bandeira Vermelha - Perigo Bandeira Verde - Segurança Marque 
Verde 

 Eu me isolei Eu passo meu tempo com pessoas 
solidárias 

 

 Eu não estou cuidando do meu corpo 
(alimentação, sono, descanso) 

Eu cuido do meu corpo  

 Eu fiquei irritado(a) com os outros Eu colaborei com os outros  
 Eu trabalhei muito/Tenho muito 

tempo livre 
Eu segui um cronograma que me 
permitiu equilibrar trabalho e auto 
cuidado 

 

 Eu me sinto com falta de controle Eu me sinto no controle  
 Eu me sinto apressado(a) Eu sinto que estou caminhando para 

frente 
 

 Eu não estou sendo honesto comigo Eu estou sendo honesto comigo  
 Eu tenho a tendência de evitar 

sentimentos e pessoas 
Eu tenho a tendência de reconhecer 
sentimentos e pessoas 

 

 Eu tenho pensamentos negativos Eu gerencio pensamentos negativos  
 Eu estou passivo Eu emprego atividades para lidar de 

forma proativa 
 

 Eu sou cínico/negativo Eu sou realista/positivo  
 Eu não reconheço sinais de desgaste 

ou estresse traumático 
Eu gerencio sinais de desgaste ou 
estresse traumático 

 

 Eu não estou empregando resiliência 
ou estratégias mediativas 

Eu aplico resiliência ou estratégias 
mediativas 

 

 Eu experiencio sinais de doenças 
físicas 

Eu aplico estratégias de cuidado 
para permanecer saudável 
fisicamente 

 

 Eu acredito que estratégias de 
autocuidado são desnecessárias 

Eu acredito que estratégias de 
autocuidado são necessárias 

 

 Eu resisto a feedback sobre meu 
autocuidado 

Eu ouço a feedback sobre meu 
autocuidado 

 

 Eu sinto que tenho muita 
responsabilidade 

Eu sinto que posso lidar com 
responsabilidades 

 

 Estou começando a me sentir 
desconfortável entre outras pessoas 

Eu me sinto confortável entre outras 
pessoas 

 

 Estou começando a parar de cuidar 
(tentar cuidar) 

Eu cuido (tento cuidar)  

 Eu tenho experienciado sentimentos 
de arrogância/euforia 

Eu sou realista com minhas 
preocupações 

 

 Eu evito tarefas Eu realizo tarefas  

  
Adaptado de:  Najavits, L., M. (2002).  Seeking safety:  A treatment manual for PTSD and substance 

abuse, (p. 194). New York, NY:  The Guilford Press. 

 
Tarefa: Selecione 3 áreas prioritárias que você gostaria de aprimorar depois e complete o 

treinamento com a Ferramenta 3 e a Ferramenta 4. 
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Ferramenta 3 - Comprometimento em Construir Resiliência e em Cuidar de Si  
 

 Jeito antigo Exemplos de Novo Jeito 

Situação Revivendo um distúrbio de memória Pensando em uma situação 
agradável 

Sua estratégia Eu vivo a memória e sinto medo, 
tristeza e culpa, e provavelmente vou 

revive-la mais 

Diário: dos meus sentimentos e 
pensamentos 

Debrienfing (supervisão):  
- Encontrar outro profissional e 
compartilhar meus pensamentos; 

- Planejar mudanças, se necessário, 
para quando for voltar ao campo. 

Medite 

Execute ou planeje a ação: 
desenvolva e execute novas metas 

utilizando planilhas 

Volte para casa: Envolva-se com 
sua associação nacional ou a WFOT 

para negociar esforços de ajuda 

Consequências Eu sinto que estou desamparado, que 
não tenho controle e que meu humor 

está se deteriorando 

Eu me acalmo, fico mais tranquilo e 
sei que estou contribuindo para 

construir esforços  

 

Adaptado de:  Najavits, L., M. (2002).  Seeking safety:  A treatment manual for PTSD and substance 

abuse, (p. 136). New York, NY:  The Guilford Press. 
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Ferramenta 4 - Plano de Ação  
Desenvolva um Plano de Ação para Melhorar seus objetivos de Autocuidado e resiliência usando esta 

Planilha 

Ação Exemplo 

Preparando o Plano 
de Ação 

Eu prometo conversar 
com um colega 

Falar com outro atendente de campo (debrief) 
quando retornar de um dia de trabalho  

Quando Começando agora, toda noite 15 minutos após o 
jantar 

Eu vou usar estas 
estratégias para 
melhorar meu 

comprometimento 

Eu vou usar o processo de discussão 
● Compartilhar meus sentimentos com outro 

primeiro atendente 

● Discutir o que não correu bem e o que pode ser 

melhorado 

● Desenvolver e realizar um novo plano se 

identificado 

Para superar meus 
bloqueios emocionais, 

eu irei 

Redirecionar o foco do meu pensamento usando a 
estratégia de discussão 

É importante para mim 
realizar este 

comprometimento 
porque ________ 

Isso vai melhorar minha resiliência e minha 
capacidade de trabalhar no campo 

Se eu completar 
________________, eu 
vou me recompensar 

Aproveitando meu jantar e dando uma caminhada 

Após Implementar o 
Plano de Ação 

Resultado: Descreva 
como o plano de ação 

funcionou 

Eu me senti mais calmo, com mais controle, e era 
capaz de pensar mais claramente para tomar 

decisões. 

Existe algo que você 
faria diferente numa 

próxima vez? 

Sim, eu usaria esta estratégia efetiva no final de 
cada dia de trabalho quando retornasse do campo 

 

Adaptado de:  Najavits, L., M. (2002).  Seeking safety:  A treatment manual for PTSD and substance 

abuse, (p. 238). New York, NY:  The Guilford Press. 
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Ferramenta 5 - Métodos De Meditação  

Meditação simples para iniciantes 
1. Sente ou deite confortavelmente. Você pode querer investir em uma almofada para 

meditação; 
2.  
3. Não faça esforço para controlar sua respiração, apenas respire naturalmente; 
4. Foque sua atenção na respiração e como seu corpo se move a cada inspiração expiração. 

Praticar meditação andando 
1. Ande num ritmo médio focado na movimentação dos pés a cada passo estando atento aos 

detalhes sensoriais; 
2. Sua mente provavelmente irá querer perambular, então traga gentilmente seu foco de 

volta para seus pés, provando sua habilidade de focar. 

Praticar nova experiência 
1. Quando você volta para casa no final do dia e encontra sua família, finja que vocês não se 

vêem há 30 dias; 
2. Você pode forçar esse sentimento, mas isso ajudará a pensar em transitoriedade (olhando 

para as coisas de outro modo); 
3. Outro jeito de suportar esse sentimento novo é estar disposto a aceitá-lo; 
4. Tente criar uma perspectiva fresca de alguém que você veja todos os dias da sua vida, 

como os colegas de trabalho ou vizinho, se coloque de modo mais positivo. 

Praticar gratidão 
1. Quando você acordar separe dois minutos para encontrar o foco; 
2. Feche os olhos; 
3. Imagine-se acordando essa manhã, como uma pintura do seu quarto; 
4. Pense na primeira pessoa que você será grato e visualize o rosto desta pessoa; 
5. Foque em uma parte do rosto desta pessoa que você gosta; 
6. Envie um pensamento de gratidão a essa pessoa que está na sua vida; 
7. Repita para uma segunda, terceira, quarta, quinta pessoa; 
8. Pinte em um retrato esta pessoa feliz e foque nos olhos dela. 

 
 

Ferramenta 6 - Respiração Diafragmática  

1. Sentado, em posição vertical, de modo que seja capaz de aumentar a capacidade dos seus 
pulmões de encontrar o ar. Coloque seus braços sobre suas pernas soltando o peso dos 
seus ombros; 

2. Respire lentamente e imagine o ar se expandindo pelo nariz e entrando na sua parte de 
baixo da barriga (durante 4 segundos); 

3. Segure o ar por 2 segundos; 

4. Exale lentamente pela boca (por 4 segundos) até esvaziar completamente a barriga. 
Aguarde 2 segundos para iniciar outra respiração (repita de 4 a 6 vezes se necessário). 

Pratique por cinco minutos pelo menos duas vezes ao dia!  

 
 
  



 
Guia para Primeiros Socorros em Terapia Ocupacional a Desastres e Trauma (2019) 18 | 29 

 

Ferramenta 7 -  

 
 

Pati tem medo de aranhas. Ao invés de responder com pânico, Pati aplica da técnica DIE para 
manter a calma e determinar o significado do que está vendo 

Descreva: Ao invés de responder apenas emocionalmente há uma coisa boa e outra ruim, Pati 
imediatamente começa a descrever a aranha. Ela é do tamanho de uma moeda de R$0,05 centavos, 
é preta e pequena. Ela tem pernas longas e pernas curtas. Ela não está se movendo para nenhum 
lugar.  

Interprete:  Se a aranha não está se movendo para nenhum lugar, ela provavelmente não irá 
correr até mim. O fato é que ela não veio até aqui para me prejudicar, ela quer ficar neste lugar 
apenas. Pati interpreta o significado da situação.  

Avalie: Pati percebe, no momento, que a aranha não é uma ameaça porque ela não está nem se 
mexendo. Ela está apenas lá. Mantendo a calma, Pati pode descobrir o que ela quer fazer sobre 
isso. Ela pode pedir alguma ajuda. Ela pode pegar um post it e colocar na porta. Ou ela poderia 
pisar na aranha. Pati tem algumas opções de escolha. 

Agora, aplica a técnica DIE em uma situação pessoal, se prepare para aplicar a técnica DIE durante 
um desastre ou situação traumática! 

(Dr. Flynn, comunicação pessoal 18/01/2016) 

 
 
 

Ferramenta 8 - Técnica  

Acesse seus pensamentos com essa ferramenta que promove a prática de limpar os pensamentos 

Passos para caçar os ANTS       
(Pensamentos Negativos Automáticos) 

Exemplo: 
Seu cérebro diz a você 

1. O que é seu pensamento negativo? É certo que eu falhei 

2. Esse pensamento é absolutamente 
verdadeiro? 

Não é exatamente verdade 

3. Como esse sentimento me faz sentir? Pensando que falhei, me sinto terrível 

4. Se seu sentimento não é absolutamente 
verdadeiro e te faz sentir mal ... 

- Dispense o pensamento completamente OU  
- Revise o pensamento com mais cuidado! 

- Pensamento dispensado OU 
- Eu cometi um erro, eu irei melhorar 

para a próxima vez. 
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Ferramenta 9 - Técnica de Libertação Emocional   

Tapping - Sequência de Pontos de Pressão  

 
 

 
Cuidados escritos para localizar a sequência dos Pontos básicos de Tapping da TLE 

KC - Ponto de Karatê: localizado no centro da parte carnosa da parte externa da sua mão (ambas as 

mãos) entre o topo do punho e a base do 5º dedo. Ou, a parte da sua mão que poderia ser usada para 

proferir um golpe de Karatê 

TOH- Topo da Cabeça: Localizado no topo da cabeça. Para localizar trace uma linha de orelha a 

orelha e outra do nariz até a nuca, a intersecção destas linhas é o ponto do topo da cabeça. 

EB  Começo da sobrancelha: No início da sobrancelha, bem acima de um dos lados do nariz. 

SE  Canto do Olho: localizado na borda óssea da parte externa do olho. 

EU  Embaixo do Olho: na borda óssea exatamente abaixo da pupila, no centro do olho. 

UM  Abaixo do Nariz: localizado na direção da ponta do nariz, no espaço entre o nariz e o lábio 

superior. 

CH  Queixo: Localizado no ponto médio do queixo, entre o lábio inferior e a ponta do queixo. Apesar 

de não ser o queixo, é referido assim para que as pessoas entendam. 

CB  Clavícula: este ponto é a junção entre o final da clavícula, o esterno e a primeira costela. Para 

localizar, use seu dedo indicador no topo do esterno, inserção jugular e forma de U. Na base do U, 

dirija seu dedo indicador para baixo e lateral, cerca de uns dois centímetros. 

UA: Abaixo do braço. Na lateral do corpo, na direção do mamilo para os homens, ou no meio do bojo 

do sutien para as mulheres (cerca de 4 cm abaixo da axila). 

Illustrations and written aids to locating the EFT Basic recipe Tapping Points (Craig, G. & Craig, T. 

(2018). How to do the EFT Tapping Basics  The Basic Recipe: The Basic Tapping Procedure  The 

Entre a boca e o queixo 

Clavícula 

Embaixo do Naris 

Inicio da Sobrancelha 

Canto do Olho 

Topo da Cabeça 

Abaixo do braço 

Embaixo do Olho 

Ponto de Karatê 
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Centerpiece of EFT. Retrieved from: https://www.emofree.com/eft-tutorial.tapping-basics/howtodo-

eft.html). 

 

Ferramenta 9 - Técnica de Libertação Emocional  
Tapping - Sequência de Pontos de Pressão 

1. Identificando a problemática/ questão: Faça uma nota mental de qual questão/ problema está 

estressando você. Esta se tornará seu alvo para qual você vai direcionar a Técnica de Libertação 

Emocional. Foque em apenas um problema por vez. 

2. Teste a Intensidade Inicial: Estabeleça um nível antes e depois para a intensidade do problema. 

Isso pode ser feito, apontando um número de 0 a 10 numa escala  onde, 0 é sem nenhum problema 

e 10  pior problema possível. Este valor serve como uma referência para comparação entre cada 

ciclo da aplicação da técnica. 

 
Aqui estão algumas sugestões para ajudar você a identificar seus problemas e a mensurá-los de 0 
a 10. Elas se aplicam a maioria dos problemas. 
 
● Para problemas emocionais, recrie a memória na sua mente e acesse os desconfortos 

provocados. 

● Para desconfortos físicos, basta acessar a dor ou o próprio desconforto existente. 

● Para problemas de desempenho você pode acessar qual seria o nível de desempenho 

desejado e mensure o quão perto você está dele. 

3. A Configuração:  A Configuração é o processo realizado para iniciar cada ciclo de Tapping. Você 

elabora uma frase simples e a pronuncia repetidamente enquanto Tapping o ponto Karate. Você 

está dizendo ao seu sistema qual problema você está tentando abordar. 

 

Quando estiver definindo a frase, há dois objetivos para atingir: 

1. Reconhecer o problema 

2. Aceitar você mesmo apesar disto 

Nós fazemos isto dizendo: 
 

O espaço em branco é o problema que você deseja abordar, então você pode apenas incluir coisas. 
 
Importante, Importante, Importante 
A linguagem que nós usamos sempre objetiva o negativo. Isso é essencial, porque é o negativo que 
cria energias disruptivas que a técnica de Libertação Emocional limpa (e isto traz paz ao sistema). Em 
oposição, métodos tradicionais e livros de autoajuda destacam apenas o pensamento positivo e 
pregam evitar o pensamento negativo. Isso soa positivo, mas, para nossos propósitos, isso não é mais 
que cobrir eventos negativos com palavras boas de ouvir. A Técnica de Libertação Emocional, por 
outro lado, precisa acessar a negatividade para que ela possa ser neutralizada. Isto permite que nossa 
positividade se expanda até o topo. 
 
4.  A Sequência.  
 A parte robusta da Fórmula Básica do Tapping da Técnica de Libertação Emocional é 
estimular/equilibrar as passagens de energia corpóreas. Para realizá-la, você vai apertando cada um 
dos pontos mostrados no diagrama de sequência de pontos (veja abaixo), enquanto diz a sua Frase 
Afirmativa. 
 

1. Topo da Cabeça 

2. Começo da Sobrancelha 

3. Canto do Olho 

4. Abaixo do olho 
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5. Abaixo do Nariz 

6. Queixo 

7. Início da Clavícula 

8. Abaixo do Braço. 

Sua frase afirmativa deve ser simples porque você deve identificar o problema com algumas palavras 
breves. 
Dependendo do seu problema, você deve dizer a sequência baixo em cada ponto de Tapping. 
 

 
 

 
 
5. Teste a Intensidade Novamente: 
Finalmente, estabeleça um nível de intensidade após para o problema indicando um número de 0 a 10 
na escala referida anteriormente. Então compare esse nível ao nível anterior a realização da Técnica 
para avaliar sua evolução. Se você não atingiu 0, repita a sequência até atingir este nível ou um nível 
platô. 
 
Este site apresenta um tutorial da técnica.  
Craig, G. & Craig, T. (2018).  How to do the EFT Tapping Basics  The Basic Recipe: The Basic Tapping 
Procedure  The Centrepiece of EFT.  Retrieved from:  https://www.emofree.com/eft-tutorial/tapping-
basics/howtodo-eft.html    Diagram used with permission: G. Craig, Nov 2018 
 
 

  

https://www.emofree.com/eft-tutorial/tapping-basics/howtodo-eft.html
https://www.emofree.com/eft-tutorial/tapping-basics/howtodo-eft.html
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Ferramenta 10 - Aterramento 

1. Mensure sua dor emocional numa escala de 0-10 (sem dor emocional para dor emocional 

extrema) antes e durante o uso das técnicas de aterramento. 

2. Deixe seus olhos abertos, explore o ambiente, e se mantenha em contato com o presente 

3. Foque na situação atual. Evite quaisquer pensamentos sobre o passado e futuro e esteja neutro 

(evite pensamentos negativos/ julgamentos ex: evite atribuir títulos como bom/mau) 

4. Mensure novamente sua dor emocional, comparando com a avaliação inicial para mensurar 

quanto esta técnica foi efetiva. 

5. Determine se uma ou as todos os tipos de técnicas de aterramento são efetivos. 

Aterramento Mental 
Descreve o ambiente em detalhe, utilizando seus sentidos (cor, temperatura, som, cheiro) 
 
Aterramento físico 
 
Realize ações físicas simples, por exemplo: 

● Aperte e relaxe os punhos 

● Finque os calcanhares no chão 

● Se alongue 

● Foque na respiração, repetindo uma palavra prazerosa ao inalar 

● Observe seus passos enquanto vai pensando direta e esquerda 

● Pule para cima e para baixo 

● Observe texturas, peso, temperatura, sensação de itens em suas mãos 

Relaxamento 
 
Pensando de um modo compassivo, por exemplo; 

● Relembre e visualize um lugar seguro, foque nos detalhes e nas sensações experenciadas. 

● Visualize uma pessoa de apoio e os sentimentos de conforto que promove em você. 

● Lembre de uma frase/ citação que te inspira. 

● Pense em algo que você está desejando para a próxima semana. 

● Pense em uma estratégia de enfrentamento (ex: eu posso fazer isto) 

 
Adaptado de:  Najavits, L., M. (2002).  Seeking safety:  A treatment manual for PTSD and substance 

abuse, (pp.133-135), New York, NY:  The Guildford Press 
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Ferramenta 11 - Citações Para O Campo 
 

Paz e Calma 
"Uma mente calma traz força interior e autoconfiança, e é por isso que é muito importante para uma 

boa saúde". 
-Dalai Lama- 

 
 
 

os pensamentos em palavras,  
as palavras se tornam ações e 
estas ações repetidas se tornam hábitos.  
E estes hábitos formam nossos valores e  

 
Mahatma Gandhi 

 
Espiritualidade/ Fé 

 
Rabindranath Tagmore 

 
 

Martin Luther King Jr. 
 

 
Edith Wharton 

 

 
Oprah Winfrey 

 
 posso mudar, coragem para mudar 

 
Prece de Serenidade. Organização Alcoólicos Anônimos 

Sabedoria 
 

Mahatma Gandhi 
 

  
Dr. Wayne W. Dryer 

 
 

Lao Tzu 
 

 
Mahatma Gandhi 

 
 

Blaise Pascal 
 

-me e eu esquecerei, Ensina-me e eu poderei lembrar, Envolva-  
Benjamim Flanklin 

 
Empoderamento 

 nas 
 

Khalil Gibran 
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-  
Abraham Maslow 

 

Força 
 

Madre Tereza 
 

 
Friedrich Nietzsche 

 
 

Ralph Waldo Emerson 

Trabalho 
Uma das mais belas compensações da vida é que nenhum homem é capaz de ajudar a outro se não 

ajudar a si mesmo... Sir  
Ralph Waldo Emerson 

 
 

Mahatma Gandhi 
 

Ansiedade/ Preocupação/ Medo/ Raiva/ Culpa 
 
Thomas Merton 

 
  

Mahatma Gandhi 
 

 
Corrie Ten Boom 

 
 

Desconhecido 
 

 
Desconhecido 

 

Tristeza/ Solidão/ Perda 
 

Aristóteles 
 

 
Hermann Hesse 

 
 

Helen Keller 
 

 
Frankel 

Coragem 
- você não pode dizer o quão forte ela é até colocá-la na água 

 
Eleanor Roosevelt 
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Winston Churchill 

 
 

Mark Twain 
 

 
Winston Churchill 

 

Autoconsciência 
 

George A. Sheehan 
 

Amor próprio 
 

Willian Shakespeare 
 

Preparação 
 

Willian Shakespeare 
 

Cura 

 
Hyemeyohsts Storm 
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Ferramenta 12 - Kit Portátil De Campo De Emergência 
 

Prepare um Kit de Emergência em Campo (Agência Federal de Gerenciamento de Emergências); 

Alimentos não perecíveis que não requerem refrigeração, cozimento ou água (por exemplo, 
alimentos enlatados (podem ser muito pesados, recomendo pacotes liofilizados)) e barras de 
granola; 

Água - 1 galão (aproximadamente 4 litros) por dia - a necessidade de água pode variar de acordo 
com o clima e as necessidades especiais (consulte as alternativas recomendadas para 
desinfetantes abaixo); 

Lanterna (recomenda a lâmpada na cabeça: mais versátil para "mãos livres" se estiver cuidando de 
feridas no escuro); 

Apito (combinação de corda de apito-pulso); 

Canivete suíço (dependendo do seu modo de viagem); 

Alicate de ponta fina (dependendo do seu modo de viagem); 

Kit de primeiros socorros: 
Sugestões adicionais: (da experiência pessoal de Kohler em campo) 

- Lenços umidecidos, desinfetantes de mãos, sabão antibacteriano; 

- Água esterelizada;  

- Barraca de tubo; 

- Carregador solar; congelar alimentos secos, pequena manivela; 

-  bússola, apito, pedra, espelho, recipiente de fósforo impermeável; 

- Máscara N95; 

- Absorventes sanitários reutilizáveis; 

- Usar identificação de pulso com todas as informações necessárias sobre o nome, com qual 

organização você está "implantado", contatos de emergência dentro e fora do país, etc; 

- diário de bolso em branco/ papel/ lápis; 
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