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	Esta	cartilha	foi	desenhada	para	apoiar	pessoas	que	estiverem	vivenciando	
uma	 situação	 que	 envolva	 violência,	 especialmente	 durante	 períodos	 de	 elevado	
estresse	coletivo	como	ocorrem	em	pandemias. 

	Ao	longo	das	próximas	páginas	você	irá	encontrar	informações	importantes	
para	 lhe	 auxiliar	 em	 situações	 de	 violência	 domiciliar,	 acometendo	 crianças	 e	
adolescentes	 e,	 principalmente,	 conhecer	 sobre	 a	 prática	 integrativa	 chamada	
Mindfulness	ou	Atenção	Plena,	como	ferramenta	para	melhor	lidar	com	o	estresse	e	
sentimentos	resultantes	das	agressões	sofridas. 

Apresentação 

Você não está só! 



COVID-19   x   Confinamento em Casa   X   Violência Doméstica   

Como	medida	de	proteção	para	evitar	a	propagação	do	
Coronavírus	temos	tido	que	permanecer	em	casa.	 
	
Para	alguns	tem	sido	um	período	de	confirmação	de	seus	
afetos	familiares;	para	outros,	o	momento	propício	para	
se	 tornar	ainda	mais	 vulnerável	ante	a	presença	de	um	
agressor. 

Situações	de	violência	doméstica	aumentaram	logo	após	terem	sido	estabelecidas	restrições	
de	deslocamento	a	espaços	públicos	e	privados	por	causa	da	pandemia,	 

tendo	também	sido	avaliado	o	aumento	de	casos	de	violência	sexual	e	maus	tratos	contra	 
crianças	e	adolescentes.	 



Alerta! 

•  disfunções	fisiológicas,	como	voltar	a	fazer	xixi	na	cama	ou	cocô	na	calça; 
•  alterações	alimentares	(passar	a	comer	compulsivamente	ou	a	não	comer); 
•  alterações	no	sono	como	pesadelos,	insônia	ou	acordando	assustada; 
•  baixa	autoestima,	demonstrando	se	sentir	inferior	a	outras	crianças; 
•  sinais	de	lesões	físicas	como	machucados,	hematomas	ou	ferimentos. 

Mudanças de Comportamento nas Crianças e Adolescentes 

Todos	são	indicadores	de	que	a	criança/adolescente	pode	estar	sendo	vítima	de	abuso	sexual	ou	outro	tipo	de	violência! 

•  sinais	de	tristeza,	choro	fácil,	se	isolando	de	adultos	na	casa;	 
•  comportamento	 sexual	 inadequado	 para	 a	 sua	 idade.	 Atenção,	 esta	 pode	 estar	 tendo	

acesso	 a	 materiais	 pornográficos,	 repassados	 por	 um	 adulto,	 ou	 sendo	 estimulada	 à	
prática	sexual; 



*	 Ouvir	 atentamente	 o	 relato	 da	 criança	 ou	 adolescente,	 sem	
interferir,	demonstrando	que	está	levando	a	sério	o	que	ela	diz; 
*	Não	perguntar	de	forma	direta	nem	indutiva	sobre	os	detalhes	

da	violência	sofrida,	deixando	a	criança	falar	livremente; 
*	 Mesmo	 perturbado(a)	 com	 a	 revelação,	 não	 demonstrar	

reações	 inusitadas,	 de	 susto,	 para	 não	 aumentar	 a	 angústia	
vivenciada	pela	criança	ou	adolescente; 

*	 	 Procurar	 fazer	 a	 criança	entender	que	 jamais	 é	 culpada	pelo	
que	ocorreu	e	que	você	acredita	no	que	ela	diz. 

Como Agir ante uma Criança ou Adolescente que Sofreu Violência?  



Onde procurar para Acolhimento e Denuncia? 

ACOLHIMENTO! 



•  Com	outras	pessoas	(converse	com	mais	de	uma) 
•  Serviços	de	saúde		e	escolas	(profissionais	de	saúde	e	educação	irão	te	ajudar) 
•  Conselho	Tutelar	I:	(16)	3635-9449	ou	0800-771-7210 

•  Conselho	tutelar	II:	(16)	3963-2211	ou	0800-771-7220 

•  Conselho	Tutelar	III:	(16)	3637-0811	-	3919-0090	ou	0800-771-7230 

•  Promotoria	da	Criança	e	Adolescente:	(16)	3629-38482 

•  SEAVIDAS:	(16)	3602-2699	(2ª	a	6ª	das	8	às	17hs) 
•  Assistência	Jurídica	Municipal:	(16)	3917-170 

•  Assistência	Jurídica	Estadual:	(16)	3625-2012 

•  CMDCA	–	Conselhos	Municipais	de	Direitos	da	Criança	e	do	Adolescente:	(16)	3941	0118 

						e-mail:	cmdca@semas.pmrp.com.br	 
•  Centro	de	Referência	Especializado	da	Assistência	Social	–		CREAS	I:	3611-6000	-	Ramal:	6035 

•  PROJETO	ESPLENA:	(16)	3315-4762	(terças	e	quintas	feiras	pela	manhã) 

•  Disque	Denuncia:	180	(24	hs) 
•  Disque	Direitos	Humanos:	100	(24	hs) 
•  DDM	–Delegacia:		(16)	3610	4499	/	3964	7344	(2ª	a	6ª	das	8	às	17hs) 
•  Conselho	Tutelar	I:		(16)	3635-9449	ou	0800-771-7210	(2ª	a	6ª	das	8	às	17hs) 
•  Promotoria	da	Criança	e	Adolescente:	(16)	3629-38482	(2ª	a	6ª	das	8	às	17hs) 

ACOLHIMENTO! 



Quem somos Nós? 

	 Projeto	 Esplena,	 um	 projeto	 vinculado	 ao	 Centro	 de	 Mindfulness	 e	
Terapias	 Integrativas	 da	 Escola	 de	 Enfermagem	 de	 Ribeirão	 Preto	 da	
Universidade	 de	 São	 Paulo,	 em	 parceria	 com	 o	 Tribunal	 de	 Justiça,	 o	
Ministério	Público	e	a	Polícia	Civil	do	Estado	de	São	Paulo.	 

Escuta	Especializada	 
baseada	na	Atenção	Plena,	 

para	crianças	e	adolescentes	que	
sofreram	violência	sexual. 

Projeto	Esplena		



	 
	Assim,	o	Projeto	Esplena	do	Centro	de	Mindfulness	e	Terapias	Integrativas	do	Campus	
de	Ribeirão	Preto	da	Universidade	de	São	Paulo,	elaborou	está	cartilha	para	continuar	
suas	ações	em	tempos	de	confinamento,	orientando	a	população,	buscando	difundir	o	
conhecimento	e	promovendo	os	benefícios	que	a	prática	da	Atenção	Plena	traz,	tanto	
nas	crianças,	quanto	nos	adolescentes,	assim	como	nos	seus	responsáveis.	 

O que é Mindfulness ou Atenção Plena?  
É	 um	 estado	 mental	 que	 surge	 quando	 escolhemos	
cultivar	 a	 nossa	 atenção	 no	 momento	 presente,	
acolhendo	 gentilmente	 e	 sem	 julgamento	 as	 sensações	
físicas,	mentais	e	emocionais	que	surgem.	 
Trata-se	de	uma	capacidade	humana	inata	que	por	vezes	
se	 encontra	 adormecida	 e	 que	 é	 preciso	 acordá-la	 para	
um	melhor	viver! 



-	Promoção	do	bem-estar	e	da	qualidade	de	vida;	do	
autoconhecimento	 e	 da	 valorização	 do	 seu	 potencial	
como	ser	humano;	 
-	 Aprimoramento	 dos	 relacionamentos	 interpessoais,	
da	empatia	e	da	compaixão. 

Benefícios da Prática de Mindfulness ou Atenção Plena! 

-  Diminuição	do	estresse	prejudicial	e	do	risco	de	depressão; 
-  Diminuição	do	risco	de	episódios	de	recaída	no	uso		de	álcool	e	drogas; 
-  Melhora	 da	 concentração;	 do	 desempenho	 no	 estudo	 e	 trabalho;	 da	 função	

cardiovascular	e	imunológica	e	da	qualidade	do	sono;	 



Onde encontrar Refúgio em Tempos de Confinamento? 

Em Você 

Como? 



Em	nossa	experiência	com	crianças,	adolescentes	e	suas	famílias,	os	quais	sofreram	violência,		
o	cultivo	de	mindfulness,	ou	seja,	da	atenção	no	momento	presente,	acolhendo	gentilmente	

e	sem	julgamento	as	sensações	físicas,	mentais	e	emocionais	que	surgem,																															
constitui	um	valioso	recurso	para	prevenir	e	lidar	com	situações	de	violência.		

Sob	estresse	podemos	reagir	de	diversas	maneiras,	como	nos	sentir	fragilizados,	
desmotivados	e	com	pouca	atitude	diante	de	comportamentos	que	nos	machucam	ou																																							

geram	sofrimento	a	outras	pessoas.		

Também	podemos	estar	mais	sensíveis	a	reviver	violências	às	quais	estiveram	presentes	em	
algum	momento	de	nossas	vidas,	desencadeando	processos	de	sofrimento	físico	e	emocional	

que	podem	prejudicar	a	manutenção	de	nossa	saúde	mental.		

Assim,	ao	cultivar	a	atenção	plena	podemos	nos	sentir	mais	inteiros,	restabelecendo	nossa	
dignidade	e	buscando	interromper	processos	violentos	que	podem	ser	instalados	ou	

agravados	pelo	distanciamento	social	e	a	pandemia.		

O Cultivo de Mindfulness! 



Vamos juntos fazer uma Prática de Atenção Plena!  

1.	Sente-se	de	forma	confortável	na	cadeira,	com	os	pés	totalmente	apoiados	no	chão	e	
as	 mãos	 repousando	 sobre	 as	 pernas,	 ou	 se	 preferir,	 sente	 no	 chão	 com	 as	 pernas	
cruzadas,	sustentando	uma	postura	de	equilíbrio	e	dignidade	por	você	mesmo.	 

2.	 Procure	 fechar	 os	 olhos	 ou	mantê-los	 semiabertos	 focados	 em	 algum	
ponto	em	diagonal	para	baixo,	sentindo	as	superfícies	de	apoio	e	contato	
de	todo	seu	corpo,	seja	dos	pés	com	o	chão,	do	quadril	com	o	assento	ou	
de	uma	almofada	e	das	próprias	mãos	sobre	as	pernas.	 

3.	Uma	vez	feitos	os	ajustes	e	sentindo-se	confortável,	direcione	seu	
foco	de	atenção	para	sua	respiração,	o	ar	entrando	pelas	narinas	e	
sendo	 expirado,	 sem	modificar	 o	 fluxo	 de	 sua	 respiração,	 apenas	
sentindo	como	ela	acontece. 

*	Prepare	um	alarme/timer,	com	toque	suave,	para	tocar	após	um	período	de	5	a	10	minutos. 



4.	 Inspirando	e	expirando	e,	pouco	a	pouco,	começando	a	sentir	o	
movimento	de	seu	abdômen	se	expandido	e	se	esvaziando,	ao	ritmo	
do	ciclo	respiratório,	permitindo	assim	relaxar	seu	corpo	na	medida	
que	a	respiração	acontece	de	forma	natural	e	se	torna	mais	plena. 

5.	Mantendo	seu	foco	na	respiração!	Caso	você	se	distraia,	escolha	
direcionar	 novamente	 seu	 foco	 para	 a	 próxima	 inspiração,	
permitindo	 seu	 corpo	 se	 oxigenar,	 trazendo	 quietude	 e	 calma.	
Foque	na	próxima	inspiração	quantas	vezes	for	necessário. 

6.	No	momento	 que	 seu	 alarme/timer	 tocar,	 ainda	 envolvido	 pela	
atmosfera	 de	 quietude	 e	 relaxamento,	 permita-se	 movimentar	 os	
dedos	dos	pés	e	das	mãos,	movimentando	suavemente	seus	olhos	
até	abri-los.	 E	por	 fim,	espreguiçando	da	 forma	como	o	 seu	 corpo	
precisar!	 

*	Realize	esta	prática	diariamente,	de	forma	aberta,	e	entregue	ao	momento	presente! 



Encontrando Refúgio nas Coisas Simples mas Grandiosas! 



...	E	lembre 

Quanto	mais	precoce,	intensa	ou	prolongada	 
a	situação	de	violência,	 

maiores	e	mais	permanentes	serão	os	danos	 
para	a	criança	e	o	adolescente.	 

Procure Ajuda e Denuncie! 

Vamos	Juntos	Quebrar	o	Fluxo	de	Violência.	 
Você	não	está	só! 



centromindfulnessusp/	 @centrodemindfulnessusp	 

O Projeto Esplena em apoio a você!  

E-mail:	centrodemindfulness@eerp.usp.br	 


