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“Uma criança feliz vai ser um adulto capaz de construir um mundo 

melhor” – Autor Desconhecido 



RESUMO 

Nesse trabalho é proposto um estudo sobre o stress e seus efeitos psicológicos e fisiológicos 

em crianças e o seu tratamento sob a abordagem cognitiva - comportamental. Através de 

revisão bibliográfica foi levantada todas as informações propostas, levando em consideração 

os protocolos atualmente disponíveis para o tratamento do stress infantil. O stress em crianças 

e adultos tem o mesmo mecanismo, o que difere são as fontes estressoras e os sintomas.  Os 

efeitos psicológicos e fisiológicos, podem se estender até a vida adulta. O cérebro de uma 

criança sobre muitas modificações, e, quanto mais cedo a criança for exposta ao stress tóxico, 

maiores podem ser os problemas emocionais futuros como também podem acometer a 

estrutura cerebral. A criança necessita de um suporte familiar, social e escolar que possibilite 

o desenvolvimento de habilidades de enfrentamento e de gerir as mudanças que ocorrem em 

suas vidas.   

 

Palavras – Chaves:Stress Infantil. Stress. Terapia Cognitiva-Comportamental. 

Psicologia Infantil.  Neuropsicologia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This paper proposes a study about children stress and its psychological and physiological 

effects, including its treatment under the behavioral/cognitive approach. All the information 

was obtained through bibliographic review, taking into account the protocols currently 

available for the treatment of childhood stress. Stress in adults and children have the same 

mechanism, the differences between them are stressing sources and symptoms. The 

psychological and physiological effects can extend until the adult life. A children’s brain is 

subjected to modifications, and, the earlier the children is exposed to toxic stress, the more 

severe future emotional problems can be, moreover, it also may affect the cerebral structure. It 

is necessary familiar, social and educational support which enables the development of 

confrontation abilities and changes management regarding their lives. 
 

Keyswords: Child Stress. Stress. Cognitive-Behavioral Therapy. Child Psycology. 

Neuropsychology. 
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1. APRESENTAÇÃO 

 

A saúde mental das crianças se tornou prioridade da Organização Mundial de Saúde 

depois que foi notada a diferença de cuidados quando comparado a adultos e idosos. As 

crianças brasileiras apresentam algumas especificidades que as tornam vulneráveis a 

desenvolver transtornos psíquicos, propiciando o fracasso escolar e o modo de se relacionar 

com os demais, como a vulnerabilidade social que acomete as crianças que moram em lugares 

periféricos (Freitas e Ferret, 2013). Os distúrbios infantis mais comuns são aqueles que 

comprometem a conduta, atenção e hiperatividade, afetando substancialmente o paciente, 

como também àqueles que estão ao seu redor. Esses distúrbios intervêm no desenvolvimento 

psicossocial e educacional, podendo interceder na vida adulta ocasionando dificuldade de 

relacionamento interpessoal, bem como problemas psiquiátricos.  

Estima-se que 10% a 20% das crianças do mundo apresentem transtornos psiquiátricos 

sendo assim, a quinta causa de doenças em crianças acima de cinco anos. (Freitas e Ferret, 

2013). Sendo que 15% da população mundial sofrem com problemas pertinentes ao 

stress(Borges, Luiz, Domingos, 2009).Quando o indivíduo somatiza, o stress pode apresentar 

sintomas como depressão, insônia, aumento da irritabilidade.  

Quando se tratando de crianças o modo de ensinar, educar, bem como a forma que as 

crianças são estimuladas pode fazer diferença para a saúde mental. Contudo, com as 

transformações da sociedade, as cobranças vêm aumentando e junto um grande sofrimento 

para as mesmas, acarretando malefícios físicos e mentais que podem acompanhá-las até a fase 

adulta. Assim, é nesse cenário que o stress vem ganhando cada vez mais força, os pais e 

escola sem compreender o que fazer com essas crianças que apresentam crises de 

irritabilidade, cansaço, tristeza, como podem apresentar depressão.   Mediante esse cenário, de 

um lado tem a escola e pais e de outro lado à criança sofrendo intensamente com o stress.  

O stress surge quando a capacidade de enfrentamento do sujeito é superada e ele não 

consegue gerenciar o stress e o equilíbrio do organismo é afetado. Quando isso ocorre de 

forma prolongada, acomete o sistema gerando um stress tóxico. O stress que acomete adulto 

tem praticamente o mesmo mecanismo de funcionamento que o stress infantil. O que muda 

são as fontes estressoras e os sintomas, como também pode causar danos que pode refletir na 

vida adulta.  No Brasil, a pesquisa acerca do assunto começou em 1991 com a Marilda Lipp.  

Ao mesmo modo que o número de casos de crianças com a patologia vem crescendo e 

os pais e escola se não sentem competentes para lidar com a problemática. Necessitando 

muitas das vezes recorrer a uma ajuda profissional. Apesar do crescente interesse pela clínica 
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infantil por parte de muitos terapeutas ainda há pouca produção acerca da Terapia Cognitiva 

Comportamental (TCC) infantil. Como também há poucas pesquisas e trabalhos a respeito do 

stress infantil. Lipp (2004) em uma das suas publicações diz que o stress ainda é pouco 

conhecido “sendo difícil encontrar pesquisas sobre o assunto tanto no Brasil, como no 

exterior.” 

O stress quando experimentado muito cedo pode causar não só danos psicológicos, 

mas danos no desenvolvimento cerebral por causa das suas inúmeras mudanças, se tornando 

sensíveis as mudanças ambientais. Podendo causar hipersensibilidade aos estressores, além da 

sensibilidade dos circuitos neurais. Dessa forma, ainda que o stress seja um assunto que 

inspira interesse, também inspira muitos cuidados.  
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2.O STRESS  

 

2.1 O que é Stress? 

 

O stress é uma reação disfuncional do organismo onde ocorre um desequilíbrio 

afetando a homeostase corporal, as condições corporais adequadas. Na tentativa de restaurar o 

equilíbrio natural o corpo elabora diversas respostas. Sendo assim, de acordo com a 

frequência e com a continuidade que o estressor se apresente, pode causar danos físicos e 

emocionais (Lipp e Lucarelli, 1999). 

O termo stress vem sendo amplamente divulgado, não sendo utilizado apenas em 

pesquisas e estudos, como também na linguagem popular. Com as transformações da vida 

moderna, não há uma pessoa que não tenha sofrido com o stress, fazendo com que o termo 

seja proferido mundialmente (Lipp e Lucarelli, 1999).Considerando as diversas denominações 

do termo ele vem sendo utilizado para denominar eventos pertinentes não só ao psicológico 

como também ao biológico, ambiental e social(Lipp e Lucarelli, 1999). 

Assim, Hans Selye (1907-1982), inseriu no campo da saúde o termo stress para 

designar a resposta do organismo a uma situação estressante. Em 1930, Selye foi o primeiro a 

pesquisar sobre o assunto ao observar que alguns pacientes com patologias diferentes 

apresentam padrões de resposta não específicas quando exposto a estímulos sensoriais e 

psicológicos que pudesse trazer angústia ou tristeza, podendo ter efeitos nocivos fisiológicos.  

Mas somente em 1936 que ele pode dar início aos seus estudos sobre stress. 

Influenciado pelos estudos dos fisiologistas Bernard e Cannon sobre o esforço fisiológico para 

manter e equilibrar o estado interno do corpo, nomeado homeostase. Selye compreendeu que 

o stress seria um fator que poderia causar um desequilibro na homeostase, a quebrando. Sendo 

denominada “Síndrome Geral de Adaptação” (SGA) ou “Síndrome do Estresse Biológico”. A 

SGA corresponde ao desenvolvimento cronológico da resposta ao stress, e quando a sua ação 

é prolongada, é constituída por três etapas baseadas em seus efeitos físicos e psicológicos: 

Fase de Alarme, Fase de Resistência e Fase de Exaustão (Selye,1950; Lipp & Malagaris,2001 

citado por Justos, 2015). 
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2.2 Modelo Trifásico do Stress 

 

Chamada de Fase de Alarme ocorre quando o indivíduo é exposto a algum tipo de 

evento estressor e o organismo se prepara fisiologicamente para “Luta ou Fuga”. Ocorre uma 

mudança em seu corpo e em sua mente para a preservação de sua vida. Dando prioridade aos 

órgãos de defesa, ataque ou fuga. Nessa etapa ocorre a uma intensa liberação de hormônios, 

como a adrenalina que vai ser responsável pelo aumento na capacidade do indivíduo. 

Ocorrerão modificações na frequência respiratória, cardíaca e na pressão arterial. Passado o 

evento estressor o corpo volta ao normal, voltando ao estado de equilíbrio homeostático, 

considerado adaptação positiva e saudável, denominada de “eustresse”. Caso, isso não ocorra 

e o organismo não consiga voltar ao seu equilíbrio desejado, ocorrerá uma evolução no 

quadro (Bachion, et al. 1998). 

Quando evento estressor permanece no organismo por tempo indeterminado ou de 

forma intensa, doenças podem surgir em conseqüência devido ao desgaste do organismo em 

manter o estado de “Luta e Fuga” ativo. Assim, o corpo vai buscar formas de se adaptar ao 

novo cenário utilizando as reservas de energia adaptativa. Nesse momento, os sintomas 

iniciais desaparecem e as reações são opostas a Fase de Alarme chegando até a sensação de 

desgaste e cansaço que pode causar problemas com a memória, configurando assim a Fase de 

Resistência .(Lipp e Lucarelli, 1999). 

Porém, quando o indivíduo entra na Fase de Exaustão causada pelo estressor que se 

mantém por um longo período, somado com outros fatores estressantes concomitantemente, a 

pessoa não possui estratégias para combater o estressor, suas reservas de energia se findam, 

revelando através de doenças como depressão, doenças imunológicas, sintomas físicos graves. 

O que compromete a capacidade cognitiva e social do indivíduo devido à falha adaptativa do 

corpo, chamada de “distresse”(Bachion, et al. 1998). 

Iniciado pela liberação do hormônio adrenalina, o organismo se excita por completo o 

que estimula a reações catabólicas para liberação de energia. Semelhante ao que ocorre em 

animais, o diferencial da reação fisiológica no homem está na frequência e na constância dos 

fatores estressantes. O homem cria em sua mente decisões e mudanças de comportamento que 

está além do que o mesmo pode lidar (Santos, et al. 2016). 

Qualquer indivíduo está suscetível a desenvolver o stress, pois ele tem função 

adaptativa e não podemos suprimir ou evitar as adversidades da vida. O stress não é ruim, 

contudo tem que ser bem gerido. Inclusive é essencial para a sobrevivência de algumas 

espécies o problema está na frequência que ocorre que não permite que o organismo volte ao 
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seu equilíbrio natural, tornando o stress patológico. Não se pode modificar a fisiologia 

humana ao responder algum evento estressor de forma a se adaptar sem danos, mas podemos 

treinar a capacidade frente a esses eventos para torná-los menos danosos (Lipp e Lucarelli, 

1999). 

 

2.3 Desenvolvimento e o Enfrentamento frente ao Stress   

 

Selye inaugurou um novo campo de estudo que é observado até os dias atuais nos mais 

diversos aspectos. Entretanto, apesar dos inúmeros estudos e pesquisa ainda é difícil montar 

uma definição única para stress por ser um assunto extremamente complexo o que dificulta 

uma definição, até mesmo, pois o uso da palavra stress pode-se ser usada de diversas 

maneiras(Justo, 2015).No Brasil, em 1991, Marilda Lipp faz o uso da palavra stress, contudo, 

com a popularização do termo a palavra sofreu alteração para estresse. Mas em âmbitos 

científicos o correto ainda é stress. 

Stress pode estar relacionado ao modo que o indivíduo reage aos momentos 

estressantes do dia-a-dia, como também aos estímulos externos que tendo foco em 

compreender como as características ambientais podem se tornar um elemento estressor e 

suas intensidades no sujeito (Lipp, 2000).Ainda, podemos encontrar na literatura uma 

perspectiva que pretende compreender o resultado da interação entre sujeito e ambiente, 

levando em consideração as características de ambos. Por essa perspectiva, há a implicação de 

que a resposta para o stress está intimamente ligada à interpretação que o indivíduo tem sob o 

estímulo (Justo, 2015). 

Lazarus e Folkman vão além dos conceitos de Selye, na década de 1970, e definem 

stress como qualquer fator estressor, seja ele interno ou externo, causando um esgotamento do 

indivíduo de lidar com esses fatores. Apesar de considerar os eventos externos na resposta do 

stress, os autores apontam para as diferenças individuais dos seres. Chamando a atenção para 

o fator estressor para poder compreender quando e por que essa situação se torna estressora e 

as mudanças cognitivas comportamental do indivíduo (Justos, 2015). 

Logo, a ocorrência de stress depende de como a pessoa recebe as demandas do 

ambiente, como desafio ou ainda como algo danoso (Justos, 2015). Isso significa que a 

doença não existe apenas no mundo externo somente, como depende do olhar vulnerável da 

pessoa para o acontecimento para a doença se instaurar. Essa diferença é estabelecida 

principalmente pela avaliação cognitiva que cada um tem do evento estressor, sendo a mesma 
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capaz de mediar à resposta ao stress. Esse modelo foi nomeado como modelo transacional ou 

interacionista.  

O modelo transacional considera três tipos de avaliação cognitiva: a primária, a 

secundária e a reavaliação (Justo, 2015). A primária refere-se ao ato de avaliar um evento, se 

ele é positivo, negativo e estressante. Se o evento for considerado estressante ele pode tomar 

três formas: perda/dano ameaça e desafio. Em perda/dano, acontece de fato uma perda, que 

pode ser de âmbito material, emocional ou sentimental como perder um familiar, um trauma. 

Entretanto, a ameaça se refere a uma antecipação de algum sofrimento futuro. O medo é tão 

intenso que vira uma preocupação constante. Apesar de se assemelhar com o julgamento de 

ameaça, a reavaliação tende a potencializar as emoções agradáveis do evento estressante. 

Enquanto a ameaça está relacionada a sentimentos ruins e negativos, a reavaliação está para 

sentimentos bons. Mostrando a ligação entre percepção e emoção, os autores Lazarus e 

Folkman, associam as essas três formas de percepção do estressor a diferentes formas de 

emoção (Justo, 2015). 

Por conseguinte, a secundária, julga-se o que pode ser feito, a forma de enfrentamento 

para atingir o objetivo almejado. A reavaliação é a avaliação feita a partir de novas 

informações obtidas através do ambiente ou até mesmo do próprio indivíduo. Mostrando a 

ligação entre percepção e emoção, os autores Lazarus e Folkman, associam as essas três 

formas de percepção do estressor de diferentes formas de emoção (Justo, 2015). 

Lazarus e Folkman ainda introduzem o conceito de Coping para denominar um 

conjunto de táticas cognitivas e comportamentais para avaliar e gerenciar as demandas 

internas e externas com base nas experiências externas e particularidades do estímulo. As 

estratégias de Coping consistem em categorias básicas usadas para classificar como as 

pessoas se adaptam frente a um estressor, como busca de ajuda, ruminação, resolução de 

problemas, negação ou reconstrução cognitiva. O Coping pode ser definido por quatro 

conceitos(Ramos, Enumo e Paula, 2015): 

a) É a interação entre ambiente e indivíduo; 

b) Tem a função de administrar o fator estressante e não de controlá-lo; 

c) A maneira que o fator estressante é percebido através da percepção, 

interpretação e cognitivamente representado na mente do sujeito; 

d) São esforços cognitivos e comportamentais para reduzir os danos causados 

pelas demandas internas ou externas que surgem a partir de sua interação com o ambiente, 

estabelecendo uma mobilização consciente. 
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A psicóloga Marilda E. N. Lipp fundou o Laboratório de Estudos Psicofisológicos do 

Stress (LEPS) no Brasil e pesquisa o stress sobre a ótica da Terapia Cognitiva 

Comportamental, onde expõe fatores psicológicos e com elementos mentais, físicos, 

emocionais e químicos a determinados estímulos estressores. Destaca-se na literatura nacional 

por seus estudos alcançados nos últimos 20 anos, em que conceitua stress como “[...] uma 

reação do organismo com componentes físicos, psicológicos mentais e hormonais, gerada pela 

necessidade de lidar com algo que, naquele momento, ameaça a estabilidade emocional ou 

física da pessoa” (Lipp, 2000). Quanto mais a circunstância for estressora, mais ela persistir, 

mais a pessoa irá se estressar.   

Ela considera o stress com fator ao conceituar as mudanças fisiológicas do organismo 

como uma atividade complexa quando ativado por algum evento estressor, como também 

acolhe o modelo transacional de stress proposto por Lazarus e Folkman, ao considerar a 

interpretação que o indivíduo faz com relação ao evento. Lipp traz a luz que a resposta do 

organismo após o estímulo intercedido pela interpretação que lhe é atribuído (Justo, 2015). 

Lipp (2000) compreende que o stress se desenvolve em etapas e não como reação 

única. E a partir de seus estudos em cima do modelo trifásico proposto por Selye, Lipp junto 

com Romano organizam um Inventário de Sintomas de Stress para Adultos (ISS), validado 

em 1994 por ela e Guevara. Utilizando do ISS na clínica ela percebeu que havia uma quarta 

fase que o modelo trifásico não constava, fase essa que foi nomeada de Quase Exaustão. Essa 

fase situa-se entre a fase de Resistência e Exaustão. A fase de Quase Exaustão é caracterizada 

por um abatimento do indivíduo está conseguindo se adaptar nem conviver com o estressor, 

porém ainda é capaz de seguir com as suas atividades e sem o aparecimento de uma doença 

mais grave, diferentemente do que ocorre na fase de Exaustão. Assim, Lipp propõe um 

modelo quadrifásico que foi a base para o desenvolvimento e padronização do Inventário de 

Stress para Adultos.  

Buscando uma melhor compreensão e entendimento sobre os precedentes e suas 

causas, Shonkoff atrela o conceito de stress a uma abordagem desenvolvimentista, com uma 

estrutura biodesenvolvimentista. Tal abordagem facilita a elaboração de uma estrutura que 

permite enxergar a complexidade existente entre experiências pessoais, influência ambiental e 

predisposições genéticas (Justo, 2015). 

Assim, o stress não tóxico ou positivo é aquele que ativa o sistema de defesa, mas 

passado o fator estressor, é tolerável por um momento. Ele é ativado por acontecimentos 

severos e temporários, como a morte de um ente querido, separação dos pais, etc. O suporte 
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familiar nesses momentos é fundamental, através do afeto, da proteção minimizam os efeitos 

do stress (Oliveira, 2013). 

O stress tóxico ou negativo, no entanto, influencia o desenvolvimento cerebral da 

criança que pode modificar o comportamento, a educação e os efeitos sob a saúde no futuro 

(Justo, 2015). O stress tóxico é definido como uma situação grave, prolongadas e com a 

ausência do suporte familiar para auxiliar a criança (Oliveira, 2013).O stress não tóxico ou 

positivo ajuda a aumentar o entusiasmo, a disposição física, propiciando a adaptação. Isso 

ocorre na fase inicial do stress, a fase de alerta.O stress tóxico ou negativo faz com que o 

organismo ultrapasse a sua capacidade de adaptação (Bargas, 2012). 

Assim, a diferença na condição emocional entre eles, o stress positivo estimula a 

pessoa aprender lidar com a situação e se adaptar a aquelas condições, enquanto o stress 

negativo faz com que o sujeito se intimide e fuja da situação (Bargas, 2012). Contudo os 

sintomas fisiológicos os aproximam. Mãos e pés ficam suados e frios, a aceleração cardíaca e 

a tensão muscular aumentam. Só com a evolução da doença que as diferenças retornam, mas 

essas serão particulares de cada indivíduo (Lipp, 1998 citado por Bargas, 2012). 

Os fatores estressantes que mais contribuem para o aparecimento do stress em nossa 

sociedade moderna estão associados a comportamentos como relações familiares e sociais 

fragmentadas, assaltos, competitividade, mudanças em hábitos sexuais e nos valores morais, 

como também no avanço tecnológico, entre outros fatores externos e internos (Lipp e 

Lucarelli, 1999). Lembrando que os fatores para a progressão do stress estão intimamente 

ligados às mudanças, que sempre exige adaptação.  

Assim, o stress quando experimentado precocemente pode causar um enfraquecimento 

do sistema de adaptação e na capacidade de enfrentamento que deverá ser usado em ocasiões 

futuras. Os estilos de vida deletérios, circuitos de sociais fragmentados são constantemente 

ressaltadas em respostas comportamentais e fisiológicas em momentos atribulados na 

primeira infância. A melhor solução é a prevenção para que não se tenha consequências 

nocivas em longo prazo é a proteção vinculada a relações responsáveis e estáveis (Linhares, 

2016). 

 

2.4 Efeitos do Stress 

 

Mesmo existindo uma gama de modelos que buscam compreender e conceituar o 

stress e suas consequências sobre o organismo, a patologia é sempre formada através de 
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algum estressor. Contudo, apesar de angustiante o stress exerce um papel fundamental em 

alguns momentos da vida, principalmente na infância e na adolescência (Justo, Enumo, 2015). 

As respostas do stress precisam ser estudadas, pois não produz somente alterações 

fisiológicas como também no emocional do sujeito. Podendo desenvolver patologias como 

depressão, hipersensibilidade emotiva como raiva e ansiedade. Em alguns casos, pode levar o 

indivíduo a surtos psicóticos e a crises neuróticas (Lipp e Lucarelli, 1999). 

O stress é prejudicial, mas é uma estrutura de defesa do organismo, portanto, é 

indispensável à sobrevivência. A sua função não é pra causar doenças, mas de preservação. 

Desta forma, o stress é inevitável, sendo possível uma redução de seus danos, evitando assim, 

que seja acionado cronicamente. Por isso, se torna indispensável à capacidade de ser resiliente 

para sobreviver sem prejuízos (Sadir, Bignotto, Lipp, 2010).  

Dessa forma, stress é o estado de conflito que causa desequilíbrio no organismo, 

chamado de homeostase, que ocorre em momentos de tensão. Os órgãos perdem o 

entrosamento natural onde uns passam a trabalhar de modo mais acelerado e outros menos na 

tentativa de suportar os problemas (Lipp e Lucarelli, 1999). 
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3. O STRESS INFANTIL 

 

3.1 Stress Infantil – Suas Consequências  

 

Assemelhando-se ao stress em adultos, o stress infantil pode causar sérias 

consequências quando acometido de modo severo. Os fatores estressores podem ser eventos 

felizes e excitantes, assim não só eventos tristes ou que lhes tragam medo, mas todos aqueles 

acontecimentos que vai exigir da criança uma adaptação, podendo acarretar mudanças 

psicológicas e fisiológicas no organismo (Lipp, 2000). O stress infantil origina modificações 

físicas, cognitivas, emocionais, afetivas e sociais (Bargas, 2012). 

Pesquisas indicam que o stress infantil quando muito severo pode causar avarias 

psicofisiológicas duradouras, trazendo danos para a saúde mental da criança que podem 

persistir até a fase de adolescência e adulta. Além de ser um causador de psicopatologias 

infantis, como sugerido por Egeland e Kreutzer, por provocar uma ruptura no 

desenvolvimento normal da criança ocasionando mudanças comportamentais e problemas 

emocionais (Lemes, et al. 2003). 

Di Moura (2014) compreende que stress é uma adversidade psicossocial que está em 

todas as fases da vida. Todavia, é na infância que ele pode causar os maiores infortúnios 

biológicos, emocionais e sociais em uma vida adulta. O desenvolvimento infantil está 

vulnerável quando acontece em âmbito familiar. Há diversos estudos que buscam formas de 

minimizar os efeitos do stress. A melhor maneira de minimizar o stress em crianças é o 

cuidado e a proteção familiar, mas que não impede que adversidades futuras aconteçam.  

Os sintomas de estresse mais frequentes nas crianças são: surgimento inesperado de 

comportamentos hostis que não correspondem ao comportamento geral da criança, 

indisciplina inesperada, baixa concentração, depressão, ansiedade, enurese, gagueira, 

problemas nas relações interpessoais e na escola, dificuldades para dormir, entre outros. Em 

relação aos problemas físicos decorrentes do estresse estão: asma, bronquite, hiperatividade 

motora, doenças dermatológicas, úlceras, obesidade, cefaleia, diarreia e tiques nervosos (Lipp, 

et al. 2002).  

Como em adultos, o stress infantil vai depender da forma em que a criança se adapta 

ao ambiente – fatores externos ou por causas internas. Os fatores internos estão relacionados 

com o modo que a criança reage a sua rotina, de seus pensamentos, sendo assim, são criados 

pela a criança. A predisposição da criança a desenvolver o stress se dá pelo modo que recebe 
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apoio, normalmente dos pais e de sua capacidade de lidar com os fatores estressantes(Lipp, 

2000). 

De acordo com Elkind, a energia exigida, para que a criança se ajuste às mudanças 

que ocorrem em sua vida, cria um desgaste para o organismo, podendo desencadear 

sérias doenças. O autor acrescenta que, quanto maior o número de mudanças que a 

criança tiver que enfrentar num período de doze meses, maior a probabilidade de 

desgaste do organismo, em consequência do déficit de energia adaptativa, 

aumentando as chances da ocorrência de problemas de saúde. (Validação do 

Inventário de Sintomas de Stress Infantil, Lipp e Lucarelli 1999) 

 

O controle de stress infantil é feito naturalmente pelos pais e de modo não 

programado. Durante a rotina da criança as tensões vão surgindo, os pais vão conduzindo eles 

se tornam o modelo de como reagir a aqueles estímulos. É nesse momento de 

desenvolvimento emocional que as crianças vão adquirir resistências a estímulos estressantes 

que iram acompanhá-la até a fase adulta (Silva, 2006). 

O suporte social que a criança recebe tem caráter decisivo e influencia na forma que 

ela irá lidar com tais circunstancias. A falta de suporte familiar adequado pode prenunciar 

transtornos afetivos na criança. Esse suporte social que a família exerce vai influenciar na 

forma que a criança vai se enxergar e aos outros, como também a forma que ela vai reagir 

(Mombelli, et al. 2011). 

 

3.2 O Stress e a Escola 

 

Com as mudanças nos contextos sociais, com as mães trabalhando, as crianças 

passaram a iniciar as suas vidas escolares mais cedo, deixando para a escola e professores a 

tarefa de não só ensinar, como também de educar e formar a criança. Essas mudanças fazem 

com que a escola seja o primeiro ambiente socializador, fora do vínculo familiar, que a 

criança será inserida (Lucarelli e Monteiro, 1997). 

O stress infantil pode ser observado com mais incidência quando a criança está em 

período escolar, que é um momento marcado por incontáveis mudanças que exige dos 

pequenos, grandes adaptações. Essas exigências nem sempre serão ruins, muitas serão boas, 

mas vão solicitar um esforço da criança, desde que provoque fortes emoções será considerado 

um estressor. Por isso é de suma importância que a criança seja preparada para a rotina 

escolar antes de iniciá-la. Até a criança consiga se adaptar à nova rotina pode vivenciar o 

stress emocional (Lucarelli e Monteiro, 1997). 

Não são todas as crianças que vão desenvolver o stress, não há um padrão no nível de 

stress emocional, pois não são todas que desenvolvem os sintomas, vai depender da forma que 
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ela se relaciona com o mundo, o exterior. Sua percepção, maturidade, cognição, personalidade 

irá influenciar em como o estressor irá agir. É no contexto escolar que a criança vai entrar em 

contato com a maioria dos estressores da infância (Lipp, et al. 2002). 

A relação aluno – professor deve ser construída com afeto para que seja bem-sucedida, 

possibilitando a confiança e a segurança e não se tornar mais um estressor. Crianças e 

professores levam para o âmbito escolar suas expectativas do que deverá ocorrer durante as 

aulas, que serão enriquecidos com suas histórias pessoais, ideias e percepções.  Todavia, os 

professores estão cada vez menos motivados e despreparados para lidar com seus alunos, 

irritados causando um grande impacto na relação aluno-professor, comprometendo a 

aprendizagem do aluno e podendo levar ao desenvolvimento do stress infantil, pois as 

crianças estão sendo expostas a indivíduos apáticos e estressados.Fatores como prova, falar 

em público, conviver em grupo, matérias específicas, adaptação a escola e aos colegas, 

influenciam num bom rendimento escolar ou não. Ainda, a estrutura física da escola e os 

métodos didáticos (Lucarelli e Monteiro, 1997). 

Devido à queda no rendimento escolar, instabilidade do comportamento e a 

dificuldade em perceber pelo que a criança está passando, a escola e os pais enrijecem a forma 

de agir, se tornando mais um agente estressor, agravando ainda mais o caso. Sendo assim, a 

escola pode ser um fator que introduz, agrava ou reduz o stress infantil (Lucarelli e Monteiro, 

1997).É percebido que ao decorrer do avanço escolar a criança tende a ficar mais estressada. 

É observado que a criança sente um maior impacto do stress quando está no primeiro ano do 

ensino fundamental, a antiga alfabetização, pois o aluno é exposto a conhecimentos e uma 

seriedade que antes não existia. É requerida do aluno a responsabilidade com os deveres de 

casa, as brincadeiras são diminuídas, há uma ruptura entre o ensino infantil e o ensino 

fundamental que é sentido (Lipp, et al. 2002). 

A escola, pelos motivos expostos acima, pode ser um grande estressor. Contudo, o 

excesso de atividades que os pais proporcionam a seus filhos também podem se tornar 

estressores e culminando em uma criança estressada, como outros fatores como: separação 

dos pais, mudança na rotina, morte de algum parente próximo, nascimento de um irmão, 

exposição sexual precoce. Membros da família que estejam estressados, também podem se 

tornar estressores e ainda, a falta de cuidados adequados (Lucarelli e Monteiro, 1997). 

As escolas, mesmo estando regidas por questões ideológicas semelhantes e pelas 

mesmas leis, devem buscar observar, ainda que as crianças sejam semelhantes entre si, 

carregam consigo diferenças e traços individuais, portanto necessidades diferenciadas que 
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merecem ser exploradas. Assim, a escola pode começar a contribuir para a percepção, 

controle e diminuição do stress infantil (Lemes, at al. 2003). 

Deve-se aqui também ser diferenciado outro ponto sobre o stress infantil, as crianças 

que estudam em escolas públicas e escolas particulares apresentam necessidades e fatores 

estressantes diferenciados. É de grande importância compreender tais diferenças. Crianças 

que estudam em colégios particulares apresentam a sobrecarga de atividades como um dos 

fatores estressantes, enquanto, crianças que estudam em colégios públicos apresentam um 

nível socioeconômico baixo, desse modo, com menos oportunidade de frequentar atividades 

extracurriculares (Lipp, et al. 2002). 

Contudo, podemos aproximá-las e ver que há fatores estressantes que podem ser 

comuns nas crianças como responsabilidades excessivas, separação dos pais, problemas 

financeiros, mudança de escola.  E tais fatores podem estar favorecendo o aparecimento de 

stress infantil em alto nível, logo é necessário que ocorram medidas de prevenção para que as 

crianças não continuem sofrendo (Lipp, et al. 2002). 

 

3.3 Sintomas Fisiológicos e Psicológicos do Stress 

 

Semelhante ao que ocorre em adultos, quando a criança é exposta a um fator 

estressante o organismo prepara a criança para entrar em estado de Luta e Fuga, como forma 

de se preparar para o esforço extra, há uma quebra no equilíbrio interno como forma de 

estabelecer o equilíbrio necessário à vida. O hipotálamo ao ser ativado aciona o sistema 

nervoso simpático e a glândula pituitária. Para que a liberação de adrenalina ocorra, as supras 

renais também são ativadas de modo simultâneo, inibindo as funções habituais do organismo, 

ocasionando mudanças no sono, na alimentação, no humor (Lipp, 2000). 

Crianças sob stress têm inclinação para desenvolver psicopatologias infantis, logo 

podem apresentar depressão, ansiedade, entre outros problemas emocionais que afetam e 

contribuem para mudanças de comportamento, forma de interação social e o rendimento 

escolar (Lucarelli e Monteiro, 1997).O stress infantil pode apresentar conseqüências no 

âmbito físico, com o aumento da produção de corticóide; emocional com problemas escolares, 

agressividade; e social como dificuldades de adaptação (Bargas, 2012). 

Grunspum, considerando o modelo trifásico de stress proposto por Selye, diz que no 

stress infantil também é possível estabelecer níveis diferentes de respostas no organismo até o 

momento que atinge o nível de distúrbios psicossomáticos. Grunspum também propõe esses 

sistemas como forma de facilitar a observação e o conhecimento das transformações que a 
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criança está passando, que explicam as mudanças no comportamento. É importante saber 

distinguir os sintomas, facilita então o diagnóstico de stress. Uns são mais fáceis de 

identificação que outros, pela sutileza que se apresentam. Contudo, eles não se apresentam de 

modo isolado, mas de forma simultânea (Lipp, et al. 2002). 

Propondo que no Sistema de Atenção é uma hipervigilância na Fase de Alerta, a 

criança fica com dificuldade em se manter atento e um bom rendimento nas demais fases. 

Com o aparecimento de pesadelos, ideias repetitivas têm a memória prejudicada, perda de 

realidade (fantasias) e ideias suicidas, ocorrem no Sistema de Cognição. O Sistema 

Emocional aparece afetado quando a criança começa a ter crises de birra, medo, ansiedade e 

apatia aos sistemas anteriores. E para finalizar, o Sistema Somático, que é quando o 

organismo sofre com os efeitos do stress com o aparecimento dos sintomas psicossomáticos 

(Lipp, et al. 2002).Alguns efeitos do stress excessivo podem ser identificados e observados 

nas crianças que o modo que o organismo encontra de mostrar o seu desgaste. Ainda há a 

necessidade de desenvolver um método mais eficiente de diagnosticar o stress, como também 

soluções para tratamento e prevenção (Lucarelli e Monteiro, 1997). 

 

3.4 Diagnosticando o Stress Infantil  

 

Com o objetivo de verificar se a criança está sob stress ou não, Lippe Lucarelli (1999) 

propôs a Escala de Stress Infantil (ESI). Essa escala é usada em crianças de 6 a 14 anos e 

proporciona saber como que a criança lida com as suas emoções. Composta por 35 afirmações 

que visam compreender o estado psicológico, psicológico com componentes depressivos, 

físico e psicofisiológico. 

O paciente irá responder as afirmações pintando os quartos de círculos, de acordo com 

a escala de Likert em que cada quarto simboliza a intensidade com que as crianças entram em 

contato com os sintomas que as afirmações expressam. Onde cada quarto de círculo pintado é 

referente a 1 (um) ponto, podendo a criança atingir de 0 a 4 pontos, em cada afirmação. A 

apuração vai ser feita com a contagem das partes pintadas. Quando a criança não pinta 

nenhum quarto do circulo ou o deixa em branco é contado 0 (zero) ponto, compreendido 

como “nunca sente”, como vemos a seguir (Lemes, et al. 2003): 
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Quando a criança pinta um quarto (1/4) do círculo é pontuado 1 ponto, compreendido 

como “sente raramente”. 

 

Quando a criança pinta dois quartos (2/4) do círculo é pontuado 2 pontos, 

compreendido como “sente às vezes”.  

 

Quando a criança pinta três quartos (3/4) do círculo é pontuado 3 pontos, 

compreendido como “sente com frequência”. 

 

Quando a criança pinta quatro quartos (4/4) do círculo é pontuado 4 pontos, 

compreendido como “sente sempre”. 

 

É feita a contagem de quantos pontos a criança obteve e se a nota total da escala for 

superior a 105 pontos, pode-se dizer que a criança tem sinais expressivos de stress. Além de 

outros fatores a serem observados como: se tem sete ou mais círculos pintados por completo, 

nota maior ou igual a 27 em três fatores: reações físicas, reações psicológicas e reações 

psicológicas com componentes depressivos ou nota igual ou maior que 24 pontos no fator de 

reações psicofisiológicas, também serão indicadores de stress infantil (Lemes, Fisberg, Rocha, 

Ferrini, Martins, Siviero e Ataka, 2003). 

É importante também fazer uma entrevista prévia com os pais dessas crianças para 

modo de compreender o ambiente que essa criança se encontra estabelecida. Pois não 

podemos generalizar as escolas e as colocar como algoz e a única causadora de stress infantil, 

apesar de que por argumentos colocados acima, ela tem um caráter estressor (Lucarelli e 

Monteiro, 2017). 
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Nos estudos de Lipp, ela notou os meninos sofrem mais com o stress que as meninas, 

contudo, em estudos mais recentes vem mostrado o contrário que as meninas têm sofrido mais 

com o stress, apesar da diferença ser insignificante. Santos, et al (2016) em seus estudos diz 

que as meninas estão mais vulneráveis a desenvolver mais sinais de stress quando 

confrontadas com os dados dos meninos. Apesar da preponderância de sinais de stress no 

sexo feminino, não são encontradas diferenças estaticamente significantes entre os sexos.  

Em nossa sociedade as mulheres são mais cobradas que os homens. Exigem das 

mulheres ainda enquanto menina que tenha um bom comportamento, que suas atitudes sejam 

condizentes com a cultura estabelecida. Ainda novas são ensinadas a dividir as tarefas 

domésticas com as mães, que tem que ser cumprida além de suas atividades escolares e 

brincar, essa estrutura é encontrada em famílias que possuem condições socioeconômicas 

vulneráveis. Porém, essa exposição, ainda que precoce, faz com que as meninas desenvolvam 

uma capacidade maior de se estressar, mas também a habilidade de lidar com a situação 

(Lipp, 2000). 

Acredita-se que as crianças estão compreendendo cada vez mais o que vem ocorrendo 

a sua volta, o que justificaria o aumento do stress infantil que passa despercebida entre as 

inúmeras necessidades das crianças e a falta de uma política de prevenção causa diversos 

males. O que exige observação e conhecimento sobre o que acontece com a criança, alguns 

sintomas pode ser percebidos outros são bem sutis e obscuros, o que torna o stress de difícil 

de ser identificado. Logo, pais e professores têm que estar atentos às crianças e buscarem 

informações para desmistificar o stress infantil e assim, minimizar o sofrimento das crianças 

atingidas(Lemes, et al. 2003). 
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4. MUDANÇAS CEREBAIS CAUSADAS PELO STRESS INFANTIL 

 

4.1 Desenvolvimento Infantil como o Stress Afeta 

 

O desenvolvimento infantil é definido como um processo que envolve mudanças 

neurológicas, comportamentais, cognitivas e estruturais que ocorre de modo ordenado que 

abranja o crescimento físico e maturação neurológica, comportamental, cognitiva e afetiva. 

Quando a criança nasce possui cerca de 100 bilhões de células cerebrais que ainda não estão 

conectadas. Essa conexão ocorre nos primeiros anos de vida, formando as sinapses. É nesse 

momento que o afeto é fundamental, pois estabelece as bases para o resto da vida (Oliveira, et 

al 2013). 

Considerando o stress infantil que é um transtorno mental que passou a fazer parte de 

forma tóxica do cotidiano das crianças afetando todo o seu desenvolvimento cognitivo (Lipp, 

2000).Dependendo da fase que a criança esteja, ele pode acometer a estrutura da memória de 

longo prazo. Quando o indivíduo está sob stress agudo o corpo libera o hormônio 

corticotropina (CRH) responsável por afetar o procedimento qual o cérebro faz para coletar e 

reter as informações, fazendo com que a criança tenha uma quebra em seu desempenho 

escolar devido a não retenção do que foi ensinado na escola(Santos, et al. 2016). 

Sabendo que o cérebro é o órgão mais importante do corpo humano, pois através dele 

que as funções do corpo possam funcionar corretamente (Paus, 2011). Assim o cérebro nasce 

imaturo e com os estímulos que vai recebendo do ambiente e o armazenando de informações, 

vai ganhando maturidade com o passar dos anos da criança, esse processo é conhecido como 

neuroplasticidade. O cérebro é o órgão responsável por fazer a conexão entre os estímulos do 

ambiente e as respostas do organismo. (Di Moura, 2014).  É o processo pelo qual o sistema 

nervoso tem a capacidade de se modificar, se amoldar ao nível estrutural e funcional ao longo 

do desenvolvimento e quando o indivíduo está exposto a novas experiências.  

Passado esse momento, o chamado período crítico, o cérebro não se modifica com a 

mesma rapidez que na infância, tornando-se uma estrutura mais rígida,mas ainda com um 

grande poder de adaptabilidade quando há novas exigências ambientais, se reestruturando. As 

experiências impactam o cérebro com mais intensidade na infância, diminuindo a intensidade 

de acordo com o envelhecimento (Sales, 2013). 

O sistema nervoso é comum a todos os seres humanos, porém são as modificações na 

transmissão dos impulsos nervosos, nas sinapses, que constituem a atividade psicológica e é 
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ela que molda a sua personalidade e individualidade. Enquanto os processos psíquicos são 

formados através da interdependência formada por aspectos neurais, sociais, cognitivos, 

afetivos e comportamentais (Meirelles, 2011).  

É durante a primeira infância e na adolescência que o cérebro estará se desenvolvendo, 

o cérebro só estará maduro no início da vida adulta, quando ocorre a mielinização de toda a 

estrutura de neurônios (Di Moura, 2014).Como o cérebro está imaturo, ocorre cerca de 700 

conexões por segundo para formar a base que o cérebro necessita para continuar o processo de 

maturação, logo, aprendizagem, comportamento (Conel, 1959). Na imagem a seguir é 

possível perceber a evolução do cérebro de um recém-nascido até o cérebro atingir o ponto de 

maturação e podendo ser observado a quantidade de conexões sinápticas de acordo com a 

idade do sujeito.  

 

 

Nas imagens acima, pode-se notar a diferença de conexões neurais entre as fases da 

vida. Se atentando a fase do nascimento e da primeira infância percebe-se que há um aumento 

nas conexões neurais, muitas dessas conexões vão deixar de existir no decorrer da maturidade 

cerebral, com a apoptose, que é a eliminação planejada dos neurônios. Essa eliminação se 

dará pela falta de estímulo. Quando os neurônios são estimulados não acontecerá a apoptose, 

se consolidando o fortalecimento das conexões neurais e da aprendizagem. (McEwen, 2011) 

 O cérebro de um recém-nascido quando comparado a um cérebro de um indivíduo na 

fase adulta é perceptível um aumento considerável, chegando a ser até 4 vezes maior (Pinel, 

2005). Contudo, tal crescimento não se dará por causa do aumento de conexões neurais, pois 

como exposto anteriormente, algumas conexões deixaram de existir com a maturação 
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cerebral. Esse aumento acontece por causa da sinaptogênse, mielinização e aumento das 

ramificações dendríticas (Meirelles, 2011).  

Na sinaptogênese, ocorre a formação de novas sinapses em diferentes extensões do 

cérebro, incide em momentos e em áreas do cérebro diferentes. A mielina é uma substância 

que envolve os neurônios que possibilita a transmissão de correntes nervosas com mais 

agilidade entre os neurônios. O processo finaliza com o aumento das ramificações dendríticas. 

Os dendritos são ramificações dos neurônios, é onde ocorre o encontro e a troca de 

informações entre os neurônios. Primeiramente, acontece com os neurônios mais profundos e 

posteriormente, com os neurônios mais superficiais (Sales, 2013).  

Até os 3 anos aproximadamente, o cérebro irá produzir metade das conexões que terá 

quando atingir a fase adulta. Ou seja, é na infância, em especial na primeira infância que o 

cérebro estará se desenvolvendo de modo acelerado. (Huttenlocher, 2002).  

O desenvolvimento cerebral ocorre quando há uma associação entre neurônios e 

ambiente, como proposto por Meirelles (2011). Continua descrevendo que os fatores 

ambientais internos influenciam o crescimento neural. Enquanto o ambiente externo 

influencia as experiências pessoais.  

Os estímulos ambientais também fazem com o que os circuitos neurais sofram 

alterações nas funções executivas. As funções executivas têm a capacidade de efetuar 

atividades que exigem atenção, memória e tomada de decisões. Começa a ser desenvolvida na 

primeira infância e vai solidificando no decorrer da fase adulta. (Di Moura, 2014). É o 

ambiente que será responsável por determinar se o stress é ou não tolerável. 

Os fatores ambientais são capazes de modificar o desenvolvimento neurobiológico. 

Dessa forma, um ambiente que seja estimulador garante a criança de desenvolva suas 

capacidades de forma plena e saudável. Um ambiente que estimule o convívio social também 

é fundamental para amplie as suas emoções e suas idéias (Meirelles, 2011).  

O ambiente familiar que a criança se estabeleça será crucial para o seu bom 

desenvolvimento e ele que será responsável pela regulação epigenética como resposta ao 

stress (Di Moura, 2014). O stress faz com que ocorram umas mudanças e adaptações 

fisiológicas que podem modificar a estrutura cerebral e do sistema endócrino. 

A neuroplasticidade pode ocorrer durante toda a vida do indivíduo propiciando a 

aprendizagem e modificando o comportamento de acordo com o que é aprendido. A 

aprendizagem requer aprender novos conhecimentos, a habilidade de retê-los e utilizar 

quando necessário. Durante todo o processo acontece que as células neurais são modificadas e 
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novos terminais sinápticos são criados e desenvolvimento dos neurotransmissores (Oliveira, 

Salina, Annunciato, 2001). 

Quando o cérebro tem dificuldades de completar o processo da memorização, interfere 

no processo da aprendizagem que depende da memorização, por causa do hormônio 

corticotropina (CRH) que é liberado durante o processo de stress agudo à criança 

conseguintemente, vai ter dificuldades de aprendizagem na escola. É durante os primeiros 

anos de vida que as crianças iram produzir modificações permanentes no cérebro (McEwen, 

2011). 

Quando a criança possui uma boa saúde consegue obter uma boa composição cerebral 

o que facilita o processo de aprendizagem, comunicação e sociabilidade. Enquanto as crianças 

que não tiveram uma boa formação cerebral poderão ter problemas de aprendizagem e de 

fundo emocional, colocando-as com problemas no desenvolvimento infantil (Santos, et al. 

2016). 

Contudo, há estudos que dizem que o stress faz com que ocorra o aumento das 

atividades sinápticas, o que faz com que aumente a plasticidade neural, e o aumento da 

atividade dos neurônios na amígdala, afetando o hipocampo e córtex pré-frontal. Contudo 

acontece uma sobrecarga no sistema neural que controla o medo, emoção e ansiedade 

podendo causar depressão, como proposto por Santos, et al. (2016). 

A amígdala é fundamental para a autopreservação, pois é a principal estrutura que é 

ativada com o medo, colocando o indivíduo em circunstância de alerta. Além de ter a função 

de dar o colorido emocional às memórias e também modula a percepção dos acontecimentos 

com fundo emocional. Também é papel da amígdala lembrar os traumas infantis que fazem o 

indivíduo sofrer (Santos, et al. 2016). 

Os traumas podem levar o indivíduo a disparar respostas do medo que ainda é de 

difícil compreensão e controle, podendo acarretar patologias futuramente. As experiências 

estressoras do passado exercem um papel crucial no desenvolvimento de transtornos mentais 

(Meirelles, 2011). 

Logo, a amígdala tem a importante função de firmar a memória e funciona como um 

botão de “start” para a experiência emocional, antes mesmo que os estímulos sejam 

conscientes. É excepcional para o processo de aprendizagem de conteúdos que tenham 

relevância emocional. A lesão nessa estrutura acomete o sentido emocional, fazendo que a 

pessoa perca o sentido dos estímulos afetivos externos (McEwen, 2011). 

O hipocampo não está ativo durante os primeiros dois anos de vida. O que explica 

porque não conseguirmos acessar as informações desse momento da vida, não significando 
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que a memória desse período não exista, apenas não está consciente, mas poderá afetar os 

padrões comportamentais do sujeito, como a irritabilidade e poderá acelerar o envelhecimento 

do cérebro (McEwen, 2011). 

O hipocampo, como a amígdala, é uma estrutura importante para a autopreservação. 

Em humanos esta estrutura está vinculada a memória de longo prazo o que permite que se 

avalie, através de memórias passadas, a circunstância permitindo optar pelo melhor modo de 

resolvê-la. Quando lesado o hipocampo afeta a formação da memória de longo prazo, logo se 

esquece rapidamente da mensagem recém recebida. (Santos, et al. 2016). 

Sabendo que o cérebro passa por um momento de neuroplasticidade o stress pode 

modificar a estrutura cerebral, já que pode afetar a estrutura do hipocampo que é a primeira 

estrutura a receber glicocorticoides (McEwen, 2011). Assim, os hormônios podem inibir ou 

favorecer as reações adaptativas, podendo levar as células hipocampais a degeneração.  

Assim como o hipocampo, as amígdalas também sofrem alterações estruturais quando 

exposta ao stress agudo, por causa dos hormônios e mediadores que são produzidos, alterando 

as respostas fisiológicas, emocionais e comportamentais. Afetando processos cognitivos como 

a flexibilidade mental e memórias, como também aumentando as respostas negativas de medo 

(McEwen, 2011). 

Foram observadas alterações neurobiológicas em áreas que são comprometidas pela 

depressão em pacientes que sofreram algum tipo de stress muito intenso. As estruturas ficam 

comprometidas quando expostas em longo prazo a um ambiente estressor. Nesses casos, há 

alterações no neurotransmissor da serotonina (Meirelles, 2011). 

As estruturas encefálicas são afetadas com as mudanças ocorridas no SNC. Dessa 

forma, além de controlar funções motoras e cognitivas, também controlam áreas como o 

comportamento emocional. Assim, dependendo das mudanças que ocorram no SNC, o 

indivíduo pode sofrer com alterações emocionais, como humor e irritabilidade (Meirelles, 

2011).    

Shonkoff e Garner (2012) através da neurociência e da biologia molecular buscam 

respostas para as circunstâncias vividas na infância que afetam a vida adulta. Eles concluíram 

que algumas experiências que ocorreram na infância ficam gravadas no organismo e se essas 

situações forem importantes e trouxerem grandes encargos emocionais, podem se tornar uma 

adversidade quando for necessário acessá-las, pois ocasionam prejuízos fisiológicos, 

comprometendo o corpo quando necessário uma resposta para um momento estressante. Tais 

prejuízos podem persistir até a fase adulta (Di Moura, 2014).  
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Por conta das inúmeras mudanças cerebrais que ocorrem na infância, a criança quando 

está sob stress pode sofrer com prejuízos que podem ser irreversíveis e que atingirão sua 

aprendizagem – linguagem, sociais, emocionais e cognitivas, comportamentais – respostas 

adaptativas positivas ou negativas e fisiologias – sistema de reação do organismo ao stress (Di 

Moura, 2014). 

O stress age no cérebro rompendo com as conexões neurais em formação e dos 

processos metabólicos, causando danos em vários sistemas e funções no corpo. Sendo 

extremamente prejudicial para uma criança que está em desenvolvimento, como mudanças 

anatômicas até deficiências posteriores além da aprendizagem, mas se tornando a raízes de 

doenças crônicas mentais e físicas (Di Moura, 2014). 

Dessa maneira, quando o indivíduo é exposto ao stress de forma precoce, acontecem 

modificações nas estruturas cerebrais que estão relacionadas com a cognição e a saúde 

mental, pois afetam as estruturas que formam a tríade hipotálamo-hipófise-adrenal (HPA) por 

causa da ativação intensa para enfrentar os estressores (Meirelles, 2011). 

Tendo em vista a sobrevivência do indivíduo, a emoção é uma experiência subjetiva 

que é composta por três aspectos: sentimentos, comportamento e alterações fisiológicas. A 

emoção é responsável por alterar o padrão comportamental em busca de sucesso na atividade 

que está fazendo (Di Moura, 2011). 

Portanto, o cérebro é o principal órgão que é afetado pelo stress uma vez que é o 

centro de regulação dos principais sistemas de adaptação (McEwen, 2011). Quando o 

indivíduo está sob stress excessivo e prolongado desde os primeiros anos de sua vida, ele 

poderá ter consequências fisiológicas quando chegar à fase adulta que afetará o seu estado 

emocional, causando um desgaste também corporal.   
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5. A TERAPIA COGNITIVA COMPORTAMENTAL APLICADA AO 

STRESS INFANTIL  

 

5.1 A Teoria Cognitiva Comportamental  

 

A Terapia Cognitiva Comportamental (TCC) busca através de suas abordagens 

reduzirem o sofrimento psicológico e o comportamento desajustado, modificando os 

processos cognitivos (Keplan, 1995, citado por Stallard, 2004). A TCC compreende o modo 

afetivo o comportamento são em partes fruto da cognição, assim intervenções cognitivas e 

comportamentais podem provocar alterações no pensamento, comportamento e sentimento 

(Kendall, 1991, citada por Stallard, 2004).  

A Terapia Cognitiva Comportamental (TCC) têm vários modos de abordar e técnicas 

para o tratamento dos mais diversos transtornos psicopatológicos obtendo resultados positivos 

e sendo cada vez mais aplicada por terapeutas. Tendo a cognição como responsável pelo 

gerenciamento do comportamento humano, sendo esse o ponto a ser atingido pela a terapia 

para a mudança de padrão de comportamento (Petersen e Wainer, 2011). Dessa forma, as 

doenças que acometem a saúde mental são consequências dos processos cognitivos que 

deveriam funcionar de um modo, mas não funcionam em algum momento da vida do 

indivíduo. (Wainer, 2002, citado por Petersen e Wainer, 2011). 

A TCC tem uma modalidade chamada de Treino de Controle ao Stress (TCS) que 

objetiva mudar hábitos comportamentais do paciente em quatro áreas que estabelecem os 

conceitos do TCS: nutrição anti-stress, relaxamento da tensão mental e física, exercícios 

físicos e modificações comportamentais. Abrange técnicas de resolução de problemas, manejo 

de tempo, modificação de comportamento (padrão tipo “A”), treino de assertividade, controle 

de ansiedade e reestruturação cognitiva.(Borges, Luiz, Domingos, 2009). 

Durante todo o tratamento o paciente é ativo no processo, identificando e monitorando 

e estabelecendo suas metas. Isso ocorre para que o paciente obtenha o autocontrole e o 

terapeuta sirva de apoio para que o processo seja bem-sucedido. É uma abordagem que se 

utiliza a colaboração como um aspecto fundamental, possibilitando que o paciente 

compreenda e elabore a melhor maneira de pensar e comporta-se. Para facilitar a 

independência do paciente, uma terapia breve que objetiva trabalhar o presente(Stallard, 

2004). 
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Dessa maneira, há dois autores que norteiam os modelos de intervenções cognitivos – 

comportamentais, Ellis, com seu modelo de Terapia Racional Emotiva e Comportamental 

(TREC) e Beck com seu modelo de Terapia Cognitiva (TC). O modelo que Ellis foi o 

primeiro a propor, em 1956, ligação entre emoções e cognição. (Stallard, 2004) Esse modelo 

pressupõe a forma que o pensamento atua é decisiva para a forma que sentimos. Dessa forma, 

criou o modelo conhecido como ABC, onde as doenças emocionais podem ser explicadas 

através de fatores que se interligam, composta por Situações Ativadoras (As), Crenças (em 

inglês Believes-Bs) e Consequências (Cs) emocionais ou comportamentais, assim, duas 

pessoas podem passar pela mesma situação, mas reagirem de forma distinta (Petersen e 

Wainer, 2011). “As crenças podem ser racionais ou irracionais, com os estados emocionais 

negativos tendendo a surgir das crenças irracionais e sendo mantido por elas”. (Stallard, 2004)  

Adotando métodos cognitivos, comportamentais e emocionais, o modelo proposto por 

Ellis tem por objetivo modificar como o indivíduo experimenta a frustração e promover a 

mudança emocional. O modelo de Ellis tem como princípio a ideia que as situações pela qual 

o indivíduo passa não o perturbam, mas a perturbação se apresentada pela forma que o 

indivíduo enxerga a situação. Surgindo assim a premissa que emoção e comportamento se 

conectam.  “Utiliza-se de técnicas tais como a inundação, a dessensibilização, a exposição ao 

vivo, treino de habilidades sociais acompanhado de mudanças básicas em crenças 

irracionais.” (Vasconcellos, 2010). A TREC diferencia as consequências (Cs) em apropriadas, 

disfuncionais e auto sabotadoras, que precisam ser examinadas através do que Ellis vai 

chamar de disputa (D), que ocorre quando o paciente é auxiliado a compreender que seus 

pensamentos são incoerentes com a realidade. E assim, quando as crenças são modificadas 

surge um novo sentimento (F) (Pertesen e Wainer, 2011).  

O outro modelo que é importante para compreender o tratamento em TCC é o modelo 

de Beck e descrito como: “uma Psicoterapia Breve, estruturada e orientada ao presente, 

direcionada a resolver problemas atuais e modificar os pensamentos e os comportamentos 

disfuncionais”. (Vasconcellos, 2010) Com o objetivo de modificar os pensamentos e as 

crenças, transformando o sistema emocional e comportamental de modo duradouro e não uma 

supressão momentânea dos sintomas. Segundo Beck, não é o contexto que o indivíduo está 

inserido que irá fazer com que ele sinta, mas a forma que ele irá interpretar os fatos (Pertesen 

e Wainer, 2011). 

O modelo proposto por Beck afirma que as distorções cognitivas ocorrem quando a 

tríade cognitiva formada por pensamentos desadaptativos, mundo e futuro criam afeto 

negativo. As crenças fixas que são desenvolvidas na infância quando ativadas, posteriormente 
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ativam crenças centrais que geram vários pensamentos automáticos. Assim uma cadeia 

associativa é montada, acrescida de crenças e pensamentos automáticos que quando 

apresentam distorções cognitivas podem trazer danos para o sujeito. Tornando-se 

pensamentos de auto sabotagem que pode se estender por toda a vida adulta. Os pensamentos 

automáticos podem resultar em modificações emocionais, comportamentais e somáticas 

(Stanllard, 2004). Pertesen e Wainer (2011) dizem que Beck e seus colaboradores dividiram 

as crenças em básicas (ou centrais) e periféricas (intermediárias). Essa divisão é resultado de 

pensamentos que desenvolvemos de nós mesmos, do mundo e do futuro. São esses 

pensamentos que compõe a estrutura cognitiva, auxiliando nas tomadas de decisões e no 

sentido a vida. 

 

5.2 TCC – A Psicoterapia Infantil  

 

A psicoterapia infantil tem conquistado cada vez mais o interesse dos terapeutas pelo 

movimento de defesa e valorização a diagnósticos precoces na infância, visando o tratamento 

mais eficaz enquanto criança e prevenção para a vida adulta. A Terapia Cognitiva 

Comportamental (TCC) é uma abordagem teórica que tem sugerido intervenções terapêuticas 

para crianças e adolescentes (Pureza, et al. 2014).Direcionada primeiramente para atender 

adultos, a TCC tem algumas técnicas que para serem utilizadas precisam de maturação 

cognitiva, pois solicitam que o indivíduo tenha a capacidade de identificar, desafiar e 

descobrir alternativas para o problema em questão, além de engajamento para a realização das 

tarefas propostas (Stallard, 2004). A partir de 1980, alguns trabalhos e estudos começaram a 

ser produzidos acerca da Psicoterapia Cognitivo-Comportamental voltadas para crianças e 

adolescentes (Pureza, et al. 2014). O momento que as crianças estão aptas para o ingresso na 

terapia ainda é motivo de debates, pois há análises que mostram que crianças muito pequenas 

não se adaptam ao modelo de tratamento que a TCC oferece. Contudo, isso é muito incerto já 

que essas técnicas podem estar adaptadas de maneira errada para o grau de maturação 

cognitiva (Stallard, 2004). 

Essas abordagens retomam a importância das intervenções focadas nas emoções e 

do caráter interpessoal de construção do conhecimento. A chamada terceira onda em 

Terapia Cognitivo- Comportamental, que propõe intervenções que enfocam o papel 

adaptativo das emoções, possibilitou uma ampliação de visão e aprimoramento dos 

tratamentos em TCC com crianças e adolescentes. (Pureza, et al. 2014) 

 

Crianças que apresentam distorções cognitivas percebem as situações erroneamente 

(Stallard, 2004), assim elas interpretam de maneira errada e as sentem da mesma forma, 
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tortuosa. A TCC tem como objetivo ajudar a correção das disfunções cognitivas, como forma 

de conscientizar a criança sobre as suas cognições, crenças, esquemas disfuncionais e 

irracionais e suas consequências. Durante o tratamento ensina-se novas competências 

cognitivas e comportamentais, envolvendo resoluções de problemas sociais, novas estratégias 

cognitivas, a prática das estratégias e autoreforço(Stallard, 2004). 

É válido lembrar que terapia com crianças se difere de terapia com adultos. A começar 

que elas são levadas pelos seus pais, então poucos são os casos em que as crianças procuram 

terapia por vontade própria. São levadas por problemas cujo elas não conhecem, 

normalmente, quando surge alguma dificuldade psicológica que acomete algum problema 

para o sistema ao qual está inserido (Friedberg e McClure, 2004). 

A TCC é efetiva no tratamento de várias psicopatologias (Stallard, 2004). Levando em 

consideração as reações psicológicas do stress como ansiedade, medo, birra, dificuldade 

interpessoal, desânimo, insegurança, agressividade e impaciência, a TCC propõe técnicas 

diferenciadas para cada reação que busca o controle das mesmas. Dessa forma, controlando os 

fatores estressantes externos e internos que podem acometer a criança. 

Para se integrar do caso é de suma importância o terapeuta possua informações que o 

ajudem a identificar os aspectos ou sintomas que impedem a criança de se ajustar nos 

ambientes em que ela convive. O terapeuta também deve manter um olhar atento para os 

aspectos cognitivos. Uma avaliação diagnóstica também será necessária nesse momento, pois 

a TCC tem um caráter focal e diretivo (Rodina, 2009). 

Como meio de se obter maiores informações sobre o aspecto emocional, psicossocial, 

é muito importante que a anamnese ocorra para que alguns outros aspectos também sejam 

levados em consideração durante a avaliação infantil em TCC: a identificação e compreensão 

das queixas e a contextualização cognitiva. Pais e/ou cuidadores serão os responsáveis por 

responder a anamnese. É importante saber quando se começaram os sintomas. A anamnese é 

um modo de compreender a história da criança, como ela se relaciona com os demais, seus 

hábitos, seu ambiente familiar, seu desenvolvimento (neuromotor, linguagem).Esses 

conhecimentos são muito úteis para um bom diagnóstico e assim poderão ser esquematizadas 

as ações futuras. Quanto mais completa for, melhor será o planejamento e a condução do 

caso. (Pureza, et al. 2014) 

Nesse momento, é permitido que o terapeuta utilize ferramentas como escalas e 

questionários para os pais ou até mesmo as próprias crianças responderem. No caso da criança 

já frequentar escola os professores também podem participar desse momento. E será de muita 
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valia compreender como essa criança se relaciona, originando grande enriquecimento para 

esse processo investigativo (Pureza, et al. 2014). 

Depois do diagnóstico feito é importante traçar como trabalhar com a criança, levando 

em consideração a sua etapa desenvolvimento e o contexto que ela está inserida. Logo, será 

feita uma conceitualização cognitiva, esse artifício é vital para a TCC, pois serão esses 

aspectos que vão trazer dificuldades emocionais e comportamentais. Nesse processo são 

utilizados protocolos específicos, que procuram abranger as seguintes demandas: a) 

identificação das dificuldades da criança; b) fatores importantes da infância; c) a percepção da 

criança sobre: si e a família. Buscando as emoções, pensamentos e comportamentos, assim 

como as crenças, estratégias compensatórias e as consequências. O terapeuta deve levar em 

conta como irá acessar essas informações, lembrando que são crianças. Desenhos, brinquedos 

e jogos são bons recursos. As intervenções em TCC para crianças buscam com que elas 

entendam as emoções e também trabalhem os pensamentos adaptativos e não adaptativos 

(Pureza, et al. 2014). 

É importante identificar as fontes de stress internos para poder modificá-las, por meio 

da reestruturação cognitiva. A identificação também será útil para compreender como 

funciona a interpretação dos fatos pelo paciente. Se a interpretação disfuncional ou baseada 

em uma crença irracional, poderá desencadear problemas emocionais. Assim, essas crenças 

que necessitam ser reestruturadas (Borges, Luiz, Domingos, 2009).Como forma de acessar o 

aparelho cognitivo das crianças as sessões terão como base a criação de linguagens. Será 

fundamental para a TCC entender como as crianças e adolescentes compreendem 

cognitivamente os eventos e experiências vividas (Stallard, 2004). Contudo, há semelhanças 

com a terapia em adultos, como o foco no presente, o objetivo de mudança comportamental e 

cognitiva, a utilização de sessões estruturadas, entre outros (Pureza, et al. 2014). 

O Programa Passport proposto por Ann Vernon traz as aplicações do TREC para 

crianças. Este apresenta os princípios básicos do tratamento ABC para crianças, devendo ser 

utilizado de acordo com o desenvolvimento delas. As situações ativadoras (As) podem ser 

tanto externas como internas, as crenças (Bs) e a reação (C) frente às situações ativadoras, 

surgindo dessa forma um novo pensamento, emoção ou comportamento (Pertesen e Wainer, 

2011).  

É indispensável para o tratamento que a criança saiba identificar as suas emoções e as 

dos demais, isso irá intervir em como ela vai se relacionar com os demais ao longo da vida. 

As emoções são sensações particulares e estados fisiológicos que todos experimentam e expõe 

de maneiras diferenciadas (Pureza, et al. 2014). 
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Se tratando de terapia com crianças, a técnica usada tem que ser muito bem pensada 

para ser adequada para à idade. Perguntas e assuntos diretos, Crianças pequenas não 

costumam corresponder a perguntas e assuntos diretos, o ideal para essas são métodos como a 

Técnica de Elaboração de Histórias, que devem ter alguma proximidade com a vivência dela. 

Assim, a criança irá se identificar com algum personagem podendo falar, mesmo que 

indiretamente, o que está sentindo. As histórias já fazerem parte do cotidiano das crianças, 

fazendo com que se sintam à vontade (Pureza, et al. 2014). 

Trabalhar com crianças é sempre desafiador, mas se tratando de TCC a dificuldade 

está em transmitir conhecimentos abstratos em metáforas, por exemplo, são formas que 

tendem a ser mais compreensíveis. A forma lúdica é sempre a melhor opção. Traz diversão e 

tornam as sessões mais atraentes as crianças (Stallard, 2004). 

 

5.3 A Psicoeducação 

 

Durante a psicoterapia infantil, ocorre a psicoeducação que tem por função orientar o 

paciente quanto a seu funcionamento, diagnóstico, sintomas e o tratamento adequado. 

Levando em consideração a idade, a psicoeducação ocorre de forma indireta, pode ser feita 

através de história e personagens, mas nesse processo a criança não deve se identificar, porém 

deve identificar os sentimentos que passa na história (Pureza, et al. 2014).A psicoeducação 

busca mostrar para a criança que pensamentos, sentimentos e comportamentos estão 

interligados e assim, fazê-la compreender como as pessoas pensam, sentem e as 

consequências (Stallard, 2004). 

A abordagem indireta ajuda as crianças menores a exporem fatos e situações com mais 

facilidade, já que uma abordagem mais direta a criança não corresponde de modo favorável 

para obtenção de informações. Podem usar como manejo os desenhos, histórias, metáforas, 

brinquedos para as crianças acessarem as suas cognições e pensamentos com mais facilidade 

(Stallard, 2004). Elas têm mais dificuldades de acessar e descrever as suas próprias cognições, 

mas descrevem com facilidade de outros. Através de brincadeira pede-se que elas descrevam 

o que os personagens estão pensando (Kane e Kendall, 1989, citado por Stallard). 

Para comportamentos agressivos, por exemplo, pode-se trabalhar com a Metáfora do 

Super-Herói Incrível Hulk, identificando, juntamente com a criança, o sentimento de 

raiva, como aparece no corpo e o que ele faz quando se sente assim. Também se 

pode utilizar a Metáfora do Vulcão, que representa o corpo humano, e a lava como 

sendo a raiva, pois o vulcão começa a esquentar até que entra em erupção e de 

dentro dele sai a lava. (Pureza, et al. 2014) 
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As crianças já nascem jogando e esse comportamento garante com que elas se 

desenvolvam, cresçam e atinjam a maturação cognitiva. A criança vê no brinquedo uma 

continuação da sua realidade. “O lúdico transforma os estímulos em novidades que fazem a 

criança se adaptar gradualmente as novas situações, aumentando os conhecimentos sobre a 

vida e causando, além de prazer e criatividade, otimismo em poder realizar o lúdico.” 

(Grunspun, 1997 citado por Silva, 2006).  

O brincar é a forma natural que as crianças têm para se comunicar, como para o adulto 

é a fala. É através da brincadeira que as crianças se expressam, exteriorizam as suas fantasias, 

frustrações, sentimentos, insegurança, agressividade e medo. A criança cria um mundo novo 

só para ela, onde consegue compreender o seu mundo interno e externo. O lúdico ingressa 

nesse mundo e auxilia na compreensão do terapeuta. Tudo que a criança fala é levada em 

consideração e tem algum sentido e importância (Silva, 2006).  

Há também a possibilidade de psicoeducar de forma direta, mas tem que se manter os 

aspectos lúdico. (Pureza, et al. 2014). Apresentando à criança ilustrações e pedindo que ela 

escolha aquelas que melhor se assemelhem a situação. É de maneira estruturada que permite 

ao terapeuta entender como a criança constrói o seu mundo, mesmo que não tenha acesso a 

informações cognitivas. (Stallard,2004) 

 

5.4 Treino de Controle do Stress Infantil (TCS-I)  

 

O Treino de Controle do Stress Infantil (TCS-I) proposto por Lipp é baseado na TCC, 

que tem como objetivo provocar mudanças comportamentais e cognitivas que reforçam o 

stress. Buscando diminuir a propensão da criança ao stress no presente e no futuro, como 

também em sua vida adulta (Silva, 2006).  

No caso do stress infantil, Lipp e Romano em 1987, criaram o ISS-Infantil que tem 

sido utilizado para diagnosticá-lo. O ISS-Infantil busca compreender se a crianças de 6-14 

anos apresentam stress e qual a dimensão (psicológica e física). Composto por 14 itens que 

apresentam situações do dia a dia, buscando evocar nas crianças as suas reações e a 

freqüência e que as crianças experimentam o stress (Lucarelli e Lipp, 1999).  

Contudo, em 2005 Lipp e Lucarelli validaram uma nova Escala de Stress Infantil, que 

agora é composta por 35 itens divididos em sintomas físicos, psicológicos, psicológicos com 

componentes depressivos e psicofisiológico do stress. Cada item apresenta como modo de 

resposta um círculo dividido em quatro partes para a criança pintar a frequência do 
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acontecimento (Bignotto, 2010). ESI tem por objetivo verificar a ausência ou existência da 

sintomatologia do stress e também permite que o terapeuta observe as reações frequentes das 

crianças, facilitando as estratégias de terapia (Silva, 2006). 

 

5.5 COPING – O Enfrentamento 

 

 A teoria de stress proposta por Lazarus e Folkman (1984) define coping como esforços 

contínuos, cognitivos e comportamentais que o indivíduo emprega para suportar o momento 

estressante. (Dell Aglio e Hitz, 2002). Coping é um processo que tem por objetivo a 

adaptação e regulação, fazendo uma mediação entre ambiente e a pessoa e tornando o 

indivíduo capaz de monitorar o seu próprio comportamento. Assim, o processo de Coping se 

divide em duas categorias: uma é um enfrentamento focado nas emoções, que tende a regular 

o sistema emocional, empregado em situações que não podem ser alteradas. Ou então, pode 

ser feito um enfrentamento focado no problema - questão, objetivando modificá-lo. Para 

avaliar os enfretamentos é utilizado o “Ways of coping checklist” que se tornou um dos 

principais instrumentos na área (Ramos, Enumo e Paula, 2015).  

Como há diferenças entre terapia para adultos e para crianças é indicado que ocorram 

modificações, levando em consideração as necessidades da criança. Os estressores infantis 

nem sempre depende da criança a mudança. Alguns deles são circunstâncias que envolvem os 

pais, familiares, professores que não estão sob controle das mesmas (Dell Aglio e Hutz, 

2002). 

Dell Aglio e Hutz (2002) em seus estudos aprontaram que as crianças apresentam 

respostas de Coping diferentes para as mais diversas situações que se encontrem (escolar, 

familiar, social) e essas respostas podem ser agrupadas em estratégias amplas de Coping que 

proporcionam estabilidade temporal. Para crianças as estratégias mais utilizadas são as de 

Coping ativo (como busca de apoio social) e Coping interno (como solução de problemas). As 

que menos são usadas são as estratégias voltadas para autodestruição, agressão, relaxamento e 

controle de ansiedade.  

O Coping por ter uma perspectiva disfuncional, está relacionado com as características 

de personalidade do indivíduo. As pessoas desenvolvem formas individuais para lidar com o 

stress que acabam virando um hábito, esses hábitos ou estilos de Coping influenciam as suas 

respostas em situações novas. Quando se trata de crianças as respostas dadas por elas podem 

refletir sua personalidade e temperamento e por causa da socialização, meninos e meninas 

apresentam estratégias diferentes de Coping. A presença familiar pode modificar essas 
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estratégias, pois através do afeto e proteção à criança mantém estável diante das mudanças e 

ocasiões estressantes (Dell Aglio e Hutz, 2002).Coping tem duas funções: centrada no 

problema - modificar a relação indivíduo-ambiente – como forma de controlar a situação ou 

centrada na emoção - alterando as respostas emocionais – controlando a situação-problema 

(Borges, Luiz e Domingos, 2009).  

Stallard (2004) propõe que as técnicas nem sempre vão funcionar da forma desejada, 

mas quanto mais o indivíduo exercitar as técnicas, maiores serão as chances de os métodos 

ajudarem. De modo geral, compreender quais são os fatores estressores internos e externos é 

fundamental, mas mais importante é escolher as técnicas de enfrentamento que mais se 

adaptam ao paciente para diminuir o impacto do stress e garantir o sucesso (Borges, Luiz e 

Domingos, 2009). 

 

5.6 Algumas Técnicas Aplicadas a Criança  

 

Na TCC existe uma técnica chamada de Técnica de Resolução de Problemas que é 

aplicada em adultos, mas que pode ser adaptada para crianças, sabendo que as crianças estão 

começando a aprender a resolver situações complexas e por muitas vezes apresentam 

dificuldades em encontrar a solução. Essa técnica incide em cogitar um problema e o paciente 

criar soluções viáveis, escolher uma, implementar e posteriormente avaliar a efetividade. Essa 

técnica tem como objetivo levar a criança a questionar as crenças disfuncionais e obter 

maneiras para lidar os problemas. A autoconfiança é um ponto que é fortalecido (Pureza, et al. 

2014). 

Muitas reclamações dos pais ou da escola são que as crianças apresentam um 

comportamento não desejável. Então, a utilização de técnicas comportamentais é uma boa 

opção, mas vai depender da idade da criança. Essas técnicas têm por finalidade diminuir os 

comportamentos disfuncionais e aumentar os comportamentos desejáveis, como as Técnicas 

de Relaxamento, principalmente para crianças que apresentam ansiedade, essas técnicas têm 

grande controle sob as respostas fisiológicas que atingem os sintomas físicos da ansiedade. De 

forma adaptada, também se pode usar o Treino de Respiração Diafragmática, que tem por 

objetivo que o paciente inspire e expire a modo de relaxar. Em crianças, podem-se utilizar 

bolhas de sabão, pois para formá-las tem que assoprar de forma lenta, ajudando na 

regularização da respiração e dos sintomas causados pela ansiedade (Pureza, et al. 2014). As 

técnicas de controle de respiração ajudam em momentos de raiva (Stallard, 2004). 
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O importante nas técnicas de relaxamento é encontrar uma que o paciente se sinta a 

vontade me fazer. Alguns pacientes preferem utilizar as atividades físicas como fonte de 

relaxamento. Com a prática dos exercícios físicos os músculos tencionam e relaxam (Stallard, 

2004).Como as técnicas comportamentais, as técnicas cognitivas também podem ser 

adaptadas para crianças. Uma delas é a Analogia do Semáforo, onde a criança identifica e 

classifica os pensamentos de acordo com as cores. “Pensamentos vermelhos”–pensamentos 

negativos, que atrapalham o bem-estar; “Pensamentos amarelos”- servem para refletir; e os 

“Pensamentos Verdes” – os pensamentos positivos, que estimulam o bem-estar. Assim, as 

crianças entendem e modificamos pensamentos disfuncionais em pensamentos funcionais. 

(Pureza, et al. 2014). 

A psicoterapia com crianças tem a necessidade de ser lúdica para ser interessante e 

assim, a criança mantém a atenção voltada para a atividade. No caso de crianças que 

apresentam reações raivosas é recomendado que se use histórias e desenhos que façam a 

criança perceber a raiva. A técnica Descobrindo os Sentimentos solicita que a criança desenhe 

um vulcão que quando está enfurecido expulsa de seu interior toda sua lava. Então, a criança 

deve descobrir o que acontece posteriormente. O objetivo dessa atividade é a criança 

compreender o que acontece em consequência a sua raiva e aprender a controlar o sentimento. 

A ideia é fazer com que a criança a associe ao vulcão, a lava a sua raiva. Assim, utilizando a 

última lembrança do ataque de raiva que a criança lembra, ela deve pensar em uma solução 

para modificar o final para evitar a explosão (Stallard, 2004). 

 

5.7 Os Pais da Criança  

 

O tratamento se estende aos pais da criança, o foco será sempre no paciente, contudo 

os pais podem exercer diferentes papeis: a) facilitadores – os pais só tomam consciência do 

que está sendo realizado com a criança; b) co-clínicos - com o objetivo de entender a 

intervenção, acompanhar e fiscalizar o uso das estratégicas e auxiliar na realização dos 

atendimentos; c) clientes – terá como objetivo o tratamento no funcionamento cognitivo e 

comportamental dos pais, que são auxiliados a reavaliar suas crenças sobre os filhos e 

modificar os padrões comportamentais. O vínculo terapeuta - pais é indispensável se tratando 

de atendimentos a crianças. Eles serão a fonte de informações e em alguns casos, os 

responsáveis pela mudança na vida da criança. Sem esse vínculo, o risco de abandono é 

grande (Pureza, et al. 2014). 
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Esse envolvimento dos pais no tratamento tem trago benefícios, pois: a) permite que 

os pais compreendam suas funções no tratamento do filho; b) constitui um ambiente propício 

para trocar informações e falar sobre as dificuldades de criação e educação das crianças; c) 

com o aprendizado, os pais passam a ter controle e passam a gerenciar melhor e de forma 

mais eficaz as situações que envolvem os seus filhos. Além desses pontos, o envolvimento 

dos pais com o tratamento dos filhos tem mostrado eficácia com os comportamentos 

disfuncionais e um bom desenvolvimento de habilidades sociais em crianças que tem essa 

dificuldade. Pode ser aplicado em várias condições clínicas, pois o envolvimento estimula e 

promove o desenvolvimento de competências nessas famílias (Pureza, et al. 2014). 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É importante dizer que o melhor é manter o stress em níveis que permitam o controle, 

pois o mesmo mecanismo que é o causador do stress é o mesmo que irá eliminá-lo. Quando a 

situação deixar de ser ameaçadora ao cérebro descontinua a estimulação para o tronco 

cerebral que para de estimular o sistema nervoso, a produção de hormônios que deixam o 

organismo em alerta. É essencial aprender a controlar o “stress ideal”, que só ocorre quando o 

sujeito aprende a gerenciá-lo de modo competente a fase de alerta. Logo, consentir um espaço 

para o organismo se recuperar. É imprescindível esse espaço, caso ele não ocorra poderá 

surgir doenças, lembrando que o organismo se esgota com o stress excessivo (Barga, 2012). 

 Saber utilizar os manejos de enfrentamento é fundamental na prevenção, que podem 

ser aprendidas em qualquer momento da vida, bem como conhecer os limites pessoais (Barga, 

2012). Shonkoff e Ganer (2012, citado por Di Moura, 2011) sugerem que é imprescindível a 

implementação de estratégicas para a redução de stress tóxico na primeira infância em virtude 

das conseqüências futuras. Levando em consideração não só os efeitos biológicos, mas 

também os contextos sociais.  

 Lipp (1991, citado por Barga, 2012) sugere que o stress infantil pode ser evitado 

através de uma vida equilibrada do suporte familiar, com paciência, aceitação, prazer em estar 

com a criança, valorização da criança. Os pais podem contribuir para uma infância sem stress. 

Como também é importante que a criança brinque, desenvolvendo sua psicomotricidade, 

cooperação, aprender a perder, desenvolvendo a habilidade interpessoal. Saber respeitar o 

ritmo de aprendizagem da criança também é importante, bem como estimular os bons hábitos 

alimentares e a prática de exercícios físicos.   

 Assim, a família e a escola precisam dar suporte satisfatóriopara que as crianças se 

desenvolvam aprendendo a lidar com seus sentimentos e pensamentos de forma saudável. Da 

mesma forma as crianças precisam de compreensão, paciência para com as suas crises de 

irritabilidade, impaciência, medo, birras e malcriações. Como é importante também o afeto, a 

comunicação clara, alguém que ela possa confiar para falar dos seus problemas sem 

repreensão. As atividades físicas e exercício de relaxamento podem melhorar as respostas 

perante uma situação estressante. As atividades de leituras podem melhorar a capacidade de 

concentração da criança.  

 O conhecimento da criança sobre o que ela está passando e o apoio família funciona 

como minimizador de stress. Como cessar algumas cobranças, críticas, comparações, é 

produtivo para o tratamento.  A escola por sua vez, pode também ajudar na prevenção do 
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stress modificando alguns conceitos educacionais básicos. O uso de elogios, incentivos, aulas 

mais atrativas, não sobrecarregando as crianças com deveres de casa, materiais didáticos mais 

próximos da realidade das crianças, elaborando maneiras mais receptivas para a adaptação a 

escola.  

 Contudo, o stress infantil é um assunto que ainda se sabe pouco, se tem poucas formas 

de intervenção necessitando de mais pesquisas que aborde o assunto, somente dessa forma 

poderemos melhorar a forma de receber essas crianças, como também criar métodos e 

estratégias para poder melhor atende-las. Principalmente em âmbito nacional, onde as 

crianças vivem sob stress constante por causa de sua realidade. É de suma importância que 

ocorra investigações mais aprofundadas para compreender o stress infantil. 

 Dessa mesma forma, o modo que as crianças estão sendo estimuladas atualmente 

também não é a mais adequada para o seu desenvolvimento. É observado que desde muito 

nova as crianças vêm sendo expostas com objetos eletrônicos como tablets, celulares, TV, 

brinquedos cada vez mais tecnológicos, mas que não ajudam as mesmas a desenvolver o seu 

raciocínio lógico, sua empatia, suas emoções. Habilidades que são fundamentais para a 

construção do seu aparelho cerebral e psíquico saudável que no futuro serão utilizadas 

intensamente e necessárias para compreender e suportar as mudanças que ocorrem na vida.  

 Se relacionar com pares, ser submetido a regras, bem como o processo educacional 

são processos que necessitam de rupturas para ocorrerem. Cabe a escola designar maneiras 

que manobre essas rupturas a forma de a minimizar os impactos delas sobre as crianças para 

assim melhorar a aprendizagem das crianças como também a adaptação ao sistema escolar e 

de interação, como as mudanças que assim vão se suceder. 

 Assim como a escola, os pais têm um caráter decisivo no desenvolvimento do stress na 

criança. A forma que reagem mediante um momento estressante, se o afeto estiver inerente na 

educação, a forma de estímulo, entre outros aspectos, serão fatores decisivos para que a 

criança aprenda a passar pelas transformações de forma suave e menos agressiva. Como os 

pais, é papel também de todos que estão no círculo social da criança é de respeita-la, 

compreendê-la, observa-la, vê-la, escuta-la, dar importância devida e auxilia-la quando 

necessário, além de mantê-la sob estímulos agradáveis. Muitos são os assuntos que as crianças 

têm a contar e não menosprezar as suas dores é essencial para a construção da sua base 

cognitiva e comportamental saudável que ela irá carregar ao longo de sua vida. Logo, não há a 

possibilidade de afirmar que a criança nunca irá se estressar em momento algum de sua vida 

infantil, ou seja, ela adulta, mas de auxiliá-las a compreender e lidar com os fatores 

estressantes que irão surgir que por sua vez, não são inevitáveis.   
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