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SAÚDE MENTAL NO EXÉRCITO BRASILEIRO: UMA ANÁLISE DA S 
POSTURAS E PRÁTICAS DOS MILITARES FRENTE AOS 
TRANSTORNOS MENTAIS 
 

Carolina dos Santos Bartoloa 

 

RESUMO 
 
Este trabalho buscou analisar as posturas e práticas dos militares do Exército Brasileiro frente à 
temática dos transtornos mentais. O presente estudo apresenta definições dos conceitos de 
transtorno mental, um breve histórico, a classificação atual dos transtornos mentais, a lei que 
regulamenta a Reforma Psiquiátrica, um panorama dos valores cultuados no EB e sua influência na 
vida do militar. Para tal, foi realizada pesquisa bibliográfica com consulta a livros e artigos de 
relevância científica e de autores reconhecidos no meio acadêmico, assim como manuais e 
regulamentos do EB. O trabalho inclui a aplicação de questionário junto a militares da ativa do 
Exército Brasileiro, de diversas posições hierárquicas, com o objetivo de levantar informações sobre o 
conhecimento do pessoal do EB em relação aos transtornos mentais. Os dados obtidos foram 
tabulados e analisados, sendo apresentados por meio de gráficos. Entendemos que o acesso ao 
diagnóstico e tratamento adequado das doenças psíquicas passa pela compreensão da instituição, 
através de seus representantes, da origem e da natureza dos transtornos mentais. Assim, o estudo 
objetiva contribuir com possibilidades de estratégias de promoção da saúde mental e prevenção de 
agravos dentro do Exército Brasileiro. A partir da análise das respostas dadas pelos militares aos 
questionários, foram propostas estratégias capazes de reduzir eventuais discrepâncias entre as 
posturas e práticas adotadas por esses militares e aquelas que seriam adequadas ao cuidado em 
saúde mental, contribuindo para a desconstrução do estigma e do preconceito que circundam a 
doença psíquica.   
 
Palavras-chave: Transtornos Mentais, Saúde Mental, Pessoal Militar. 

 
 
ABSTRACT 
 
This work sought to analyze the positions and practices of the military of the Brazilian Army regarding 
the theme of mental disorders. The present study presents definitions of the concept of mental 
disorder, a brief history, the current classification of mental disorders, the law that regulates the 
Psychiatric Reform, a panorama of values and worshiped in EB and their influence on military’s life. To 
achieve this, a bibliographic research was carried out with reference to books and articles of scientific 
relevance and authors recognized in the academic environment, as well as manuals and regulations 
of the BA. The work includes the application of a questionnaire with the military on active duty of 
Brazilian Army, from several hierarchical positions, with the objective of obtaining information about 
the degree of knowledge of the personnel of the BA in relation to the mental disorders. The obtained 
data were analyzed and tabulated, being presented by means of graphs. We understand that access 
to the diagnosis and appropriate treatment of psychic diseases depends on the institution's 
understanding, through its representatives, of the origin and nature of mental disorders. Thus, the 
study aims to contribute with possibilities of strategies for mental health promotion and prevention of 
illnesses within the Brazilian Army. Based on the analysis of the responses given by the military to the 
questionnaires, strategies were offered to reduce possible discrepancies between positions and 
practices adopted by these soldiers and those that would be adequate for mental health care, 
contributing to the deconstruction of stigma and prejudice that surround mental illness. 
 
Keywords:  Mental Disorders, Mental Health, Military personnel. 

                                                 
a  Capitão QCO Psicologia da turma de 2009. Especialista em Psicologia Hospitalar pela 
Universidade Veiga de Almeida em 2013. Especialista em Aplicações Complementares às Ciências 
Militares pela EsAEx em 2009. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os transtornos mentais constituem objeto de fascínio, curiosidade e repulsa, 

assumindo diversas interpretações e denominações conforme o contexto histórico e 

social onde ocorrem.  

A doença mental atravessa a história da humanidade, por vezes, como parte 

influente das artes, da cultura e da política de diversos povos (Silva, 1979) O 

presente trabalho teve como objetivo apresentar ao leitor a definição, o histórico e a 

classificação dos transtornos mentais; levantar questionamentos quanto ao 

conhecimento, a postura e as práticas dos militares em diferentes graus hierárquicos 

e funções perante os transtornos mentais e propor possibilidades de contribuição na 

condução de boas práticas. 

As características da profissão das armas e o exercício diário das atividades 

militares exigem do indivíduo que adentra as fileiras do Exército a incorporação de 

valores que enfatizam a dedicação, a coragem, a disponibilidade permanente e o 

vigor físico (Brasil, 1980). Tal ênfase, que, na sua concepção, objetiva elevar os 

padrões morais e físicos do profissional militar, por outro lado, pode levar o indivíduo 

a uma interpretação equivocada da realidade dos transtornos mentais, escondendo 

sintomas ou desqualificando os de outrem, já que repetidas vezes, na cultura 

popular, o indivíduo portador de transtornos de origem psíquica é visto como alguém 

com pouca força de vontade, fraco ou com falhas de caráter e não como alguém 

portador de uma patologia. 

 
“Quando a anomalia é interpretada quanto a seus efeitos em relação à 
atividade do indivíduo e, portanto, à imagem que ele tem de seu valor e de 
seu destino, a anomalia é enfermidade.” (CANGUILHEM, 2009. p. 54). 

 

Entretanto, tal dificuldade de reconhecer os transtornos como patologias que 

possuem diagnósticos e tratamento, não é algo particular do leigo. Michel Foucault, 

ao comentar sobre a complexidade da diferenciação entre os comportamentos ditos 

patológicos e os que consideramos como normalidade, escreveu que “Em 

psiquiatria, ao contrário, a noção de personalidade torna singularmente difícil a 

distinção entre o normal e o patológico.” (Foucault, 1975, p.18-19) 

Georges Canguilhem, ao postular sobre a diferenciação entre o que pode ser 

considerado normal e aquilo que tomamos como patológico, direciona o foco para o 
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próprio indivíduo afetado, que faz essa discriminação através da vivência de seu 

sofrimento e da perda de capacidades.  

 
“Aquilo que é normal, apesar de ser normativo em determinadas 
condições, pode se tornar patológico em outra situação, se 
permanecer inalterado. O indivíduo é que avalia essa transformação 
porque é ele que sofre suas conseqüências, no próprio momento em 
que se sente incapaz de realizar as tarefas que a nova situação lhe 
impõe.” (Canguilhem, 2009, p. 71) 

 
Neste cenário, surgem questionamentos sobre as práticas e posturas 

adotadas pelos militares a respeito dos transtornos mentais, o conhecimento a 

respeito do tema e de que forma pode-se oferecer uma contribuição positiva para 

este quadro. 

Através deste estudo, busca-se contribuir para a elaboração de estratégias 

que promovam o esclarecimento acerca das doenças de origem psíquica, da 

compreensão dos sintomas e do curso dos transtornos, e assim, possibilitar aos 

portadores de transtornos mentais e suas famílias a assistência médica e 

psicológica adequada, com segurança e tranqüilidade para realizar seu tratamento.  

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 TRANSTORNOS MENTAIS 

 

A Organização Mundial da Saúde define o conceito de saúde como sendo o 

estado de completo bem estar físico mental e social e não apenas a ausência de 

doença. (OMS, 1946). Salientamos a inclusão do termo mental como parte desta 

definição como a expressão da preocupação da OMS com a saúde mental e a 

importância do cuidado integral para manutenção da saúde do indivíduo.  

 
“O que caracteriza a saúde é a possibilidade de ultrapassar a norma 
que define o normal momentâneo, a possibilidade de tolerar infrações 
à norma habitual e de instituir normas novas em situações novas.” 
(CANGUILHEM, 2009, p. 77) 

 
Já a definição do termo transtorno mental não é exata e já passou por 

diversas definições na história da psiquiatria conforme a evolução dos critérios 

diagnósticos e culturais que delimitam o que consideramos patológico. A expressão, 

como definida pela Classificação Internacional de Doenças, CID 10, indica: 
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“A existência de um conjunto de sintomas ou comportamentos clinicamente 
reconhecível associado, na maioria dos casos, a sofrimento e interferência 
com funções pessoais.” (OMS CID 10, 1993, p.05) 
 

 A complexidade da diferenciação entre o normal e o patológico também é alvo 

de discussão entre teóricos e profissionais da saúde mental sendo objeto de 

diversas definições como encontramos descrita por Dalgalarrondo:  

 
“São vivências, estados mentais e padrões comportamentais que têm, por 
um lado, uma especificidade psicológica (...) e têm por outro lado, conexões 
complexas com a psicologia do normal.” (DALGALARRONDO, 2000, p.22) 

 

No correr dos séculos, os transtornos mentais já foram classificados como 

possessões demoníacas, doenças do espírito ou loucura, até o seu reconhecimento 

como patologia pela medicina moderna (SILVA, 1979). Ao longo da história, aquilo 

que poderia ser considerado loucura variava com a cultura e com as necessidades 

da sociedade vigentes em determinado tempo. 

A normatização do que seria normal ou patológico envolveu durante longo 

período da história, a opinião dominante da época, sem considerar o indivíduo 

afetado e seu sofrimento.  “O anormal não é o patológico. Patológico implica pathos, 

sentimento direto e concreto de sofrimento e de impotência, sentimento de vida 

contrariada” (CANGUILHEM, 2009, p. 53). 

 

2.1.1 Histórico dos Transtornos Mentais 

 

 Desde a Antiguidade, os transtornos mentais constituem tema de investigação 

e estudo para a medicina, para a filosofia e para a religião. Já no imaginário popular, 

reinava o misto de repulsa e curiosidade. 

Na Antiga Grécia, Hipócrates, considerado o pai da medicina, é também o 

criador da teoria dos Humores. Ele atribuiu os transtornos mentais aos quatro 

humores: sangue, fleuma, bile amarela e bile negra, que correspondiam aos quatro 

temperamentos: sanguíneo, fleumático, bilioso ou colérico e melancólico (SILVA, 

1979). O médico grego afirmava que o desequilíbrio dos humores causava as 

doenças mentais, atribuindo causa fisiológica aos males e distanciando-se da crença 

da época de que as doenças mentais eram obras dos deuses.  

Ainda na Antiguidade grega já se propunha uma classificação dos transtornos 

e as doenças mentais foram classificadas por Hipócrates em epilepsia, mania, 

melancolia paranóia e histeria. Elaborou também, tratamentos para as enfermidades 
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apontando uma doença física existente e afirmando que o cérebro era o centro da 

razão, contrariando a crença da época de dava ao coração esse lugar (SILVA, 

1979).  

Na contramão da evolução no campo dos estudos da fisiologia e medicina 

durante a Antiguidade Grega, do reconhecimento das enfermidades psíquicas como 

patologias passíveis de diagnóstico, classificação e tratamento, a Idade Média 

mergulhou em um período marcado pelo forte domínio da Religião, fomentando 

crenças de fundo supersticioso e místico e ocasionando retrocesso no estudo das 

doenças mentais.   

 

“Com essa mentalidade na Idade Média, voltava-se aos primitivos tempos 
em que predominava a superstição, prejudicando assim toda e qualquer 
atividade psiquiátrica. Os loucos voltavam a ser possuídos e ai de quem se 
interessasse pelas suas perturbações: era logo atirado à fogueira por 
também ter artes com o satanás” (SILVA, 1979, p.21) 

 

Ao final da Idade Média é registrada a regressão dos casos de lepra na 

população. Com a diminuição do número de doentes, os antigos leprosários da 

Idade Média deram lugar aos manicômios.  

No século XV iniciou-se o processo de criação de estabelecimentos 

direcionados aos ditos loucos, mas a grande maioria ainda gozava de livre 

circulação social. Porém só no século XVII é que o universo da loucura, ou dos 

transtornos psiquiátricos de forma geral, se torna alvo de exclusão (FOUCAULT, 

1975)  

Essa exclusão é abrangente, engloba toda sorte de indivíduos que face à 

moral e os costumes da época fossem considerados desviantes ou que não 

tomassem parte no ciclo produtivo. Ainda não havia qualquer intenção de tratamento 

dos doentes nessas instituições.  

 
“Pobres, vagabundos, presidiários e "cabeças alienadas" assumirão o papel 
abandonado pelo lazarento, e veremos que salvação se espera dessa 
exclusão, para eles e para aqueles que os excluem.” (FOUCAULT, 1975. 
p.10) 

 

O trabalho de libertação dos doentes mentais iniciado por Pinel e Tuke, ainda 

no século XVIII (FOUCAULT, 1975), culminando no século XX com Franco Basaglia, 

transformou a concepção do tratamento e reabilitação das doenças mentais, 

deixando o lugar de mera exclusão e aprisionamento, para ocupar o lugar da doença 

passível de cuidado médico, restituindo a dignidade ao doente (SILVA, 1979). 
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Contudo, o imaginário popular e sua relação com a doença mental evoluiu de 

forma um pouco mais lenta que a ciência médica. O medo e preconceitos atribuídos 

ao diagnóstico de qualquer afecção de ordem psíquica ainda interfere na busca do 

doente pela ajuda. Atrelado a isso, a desinformação do público a respeito da 

natureza da doença mental pode constituir fator de risco, podendo ignorar sinais de 

alerta pelo desconhecimento do proceder adequado. 

No século presente, após a Reforma Psiquiátrica e contando com todas as 

contribuições diagnósticas e farmacológicas atuais, o medo da doença mental ainda, 

em certa medida, pode ser comparado ao medo da morte. (FOUCAULT, 1975). 

Perder o domínio das emoções e do limite entre realidade e doença, a “morte” 

psíquica, assombra o ser humano quase tanto como a morte do corpo. Foucault nos 

trás esse sentimento quando afirma que: “A cabeça, que virará crânio, já está vazia. 

A loucura é o já-está-aí da Morte” (FOUCAULT, 1975. p.21) 

 

2.1.2 A Reforma Psiquiátrica 

  

O processo de Reforma Psiquiátrica, política de saúde mental e 

desinstitucionalização, reformulou a crença do sistema asilar como único recurso 

aos pacientes portadores de doença mental (BRASIL, 2013).  

O movimento contra a forma com que eram tratados os pacientes 

psiquiátricos tomou corpo mundialmente, impulsionada principalmente pela 

experiência de desinstitucionalização conduzida por Franco Basaglia em Trieste nos 

anos 60, e no Brasil, com maior intensidade no final da década de 70.  

No Brasil, o movimento de desinstitucionalização dos portadores de 

transtornos mentais e o fechamento de manicômios teve como motivadores os 

princípios dos direitos humanos e a mobilização de trabalhadores do campo da 

saúde mental, usuários e familiares no sentido de devolver a dignidade ao portador 

de doença mental. Assim, grifamos que: “A atenção aos portadores de transtornos 

mentais passa a ter como objetivo o pleno exercício de sua cidadania, e não 

somente o controle de sua sintomatologia.” (BRASIL, 2013, p.21) 

Porém, as crenças e conceitos relacionados aos transtornos mentais 

presentes na população, ainda se encontram em processo de desconstrução.  
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2.1.3 Lei nº 10.216 de 6 de abril de 2001 

  

A aprovação da Lei nº 10.216 de 6 de abril de 2001, também conhecida como 

Lei Paulo Delgado ou Lei da Reforma Psiquiátrica, é parte da Política Nacional de 

Saúde Mental. Após doze anos de tramitação, sua aprovação é marco na luta 

antimanicomial.   

A Lei da Reforma Psiquiátrica postula sobre a proteção e os direitos das 

pessoas portadoras de transtornos mentas, como podemos identificar em seu artigo 

primeiro: 

 

Art. 1o  Os direitos e a proteção das pessoas acometidas de 
transtorno mental, de que trata esta Lei, são assegurados sem 
qualquer forma de discriminação quanto à raça, cor, sexo, orientação 
sexual, religião, opção política, nacionalidade, idade, família, recursos 
econômicos e ao grau de gravidade ou tempo de evolução de seu 
transtorno, ou qualquer outra. (BRASIL, 2001). 
 

A lei que regulamenta a reforma psiquiátrica brasileira é parte de um longo 

processo de desinstitucionalização de pacientes e fechamento de estabelecimentos 

asilares. Propõe que a rede de suporte ao paciente, sua família e cuidadores, 

representadas pelas Residências terapêuticas, os Centros de Atenção Psicossocial - 

CAPS, os Centros de Convivência e Cultura e as unidades psiquiátricas em 

hospitais gerais, atue como ferramentas no resgate da cidadania e promoção da 

saúde mental. 

O Exército Brasileiro, através de seus serviços de Psiquiatria e Psicologia, 

trabalha em conjunto com a rede pública de suporte ao paciente, atendendo aos 

princípios da Reforma Psiquiátrica.  

  

2.2 CLASSIFICAÇÃO DOS TRANSTORNOS MENTAIS 

 
Assim como as demais patologias reconhecidas pela medicina moderna, os 

transtornos mentais também possuem uma classificação própria.  Essa classificação 

possibilita nomear e qualificar o transtorno, diferenciando-o adequadamente das 

demais doenças psíquicas como facilitador do diagnóstico diferencial e orientando a 

conduta dos profissionais da saúde. 
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Os transtornos mentais obedecem à Classificação Internacional de Doenças, 

em sua décima edição, e ao Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos 

Mentais da Associação Americana de Psiquiatria, hoje em sua quinta edição.  

  

2.2.1 A Classificação Internacional de Doenças – CID -10 

  

Para proporcionar uma linguagem comum em termos diagnósticos e com a 

finalidade de diferenciar e catalogar os transtornos mentais foi proposta uma 

classificação. Contudo, temos em mente que “Uma classificação é um modo de ver 

o mundo de um ponto no tempo” (OMS, 1993, p. xiii). 

Desde o início da década de 1960, o Programa de Saúde Mental da 

Organização Mundial de Saúde, com a preocupação de melhorar diagnósticos e 

classificar os transtornos mentais, estimulou e conduziu uma série de atividades 

objetivando melhorar a classificação psiquiátrica. Como resultado de um esforço 

internacional, envolvendo diversos colaboradores de diferentes partes do mundo, 

incluindo o Brasil, culminou, após diversas contribuições nas suas edições 

anteriores, no capítulo V da CID-10 (OMS, 1993).  

 Em sua décima edição, a CID-10 apresenta um capítulo dedicado 

inteiramente aos Transtornos Mentais e de Comportamento. Atribui uma codificação 

alfa-numérica, F00 ao F99, para cada transtorno classificado, facilitando a 

comunicação entre profissionais de saúde com relação aos diagnósticos ao oferecer 

uma linguagem universal para a Psiquiatria. 

 

2.2.2 O DSM- 5 

  

Criado em 1952 pela Associação Americana de Psiquiatria, o Manual 

Diagnóstico e Estatístico de Transtornos, hoje em sua quinta edição, é outra 

ferramenta importante no auxílio ao diagnóstico e classificação de transtornos 

Mentais.  

 A classificação, em sua última edição publicada em 2013, reformulou a 

estrutura multiaxial das anteriores, o que abriu discussão entre os especialistas 
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sobre a necessidade e a validade desta modificação. A inclusão de um maior 

número de transtornos na nova edição também gerou desacordo entre os 

profissionais. 

 Destacamos a importância do DSM-5 e suas edições anteriores, sua inegável 

contribuição para o diagnóstico e tratamento das doenças mentais, entretanto, para 

oferecer uma linguagem única e acessível, sem eventuais discordâncias oriundas da 

utilização de dois manuais simultaneamente, este trabalho utilizou apenas um 

manual para fins de classificação, a CID-10. 

 

2.3 O EXÉRCITO BRASILEIRO 

 

 O Exército Brasileiro é composto por homens e mulheres de diferentes faixas 

etárias e origens. Seja através do Serviço Militar Obrigatório ou de forma voluntária 

pelos concursos para Praças e Oficiais de carreira ou temporários (BRASIL, 1980), o 

pessoal do EB é parte da sociedade em que se insere. 

 Como apresentado anteriormente, por constituir-se de uma amostra 

representativa da população brasileira, com elementos vindos de todos os extratos 

de nossa sociedade, a população integrante do Exército Brasileiro também é 

suscetível ao desenvolvimento dos transtornos mentais. Porém, as características 

da profissão e seus valores podem influenciar em como a doença mental se 

apresenta e em como o indivíduo procura e recebe ajuda.  

O Pessoal é o capital de maior valor dentro de qualquer instituição, e o 

Exército Brasileiro não se apresenta diferente neste aspecto. Preservar a saúde do 

capital humano é vital para a sobrevivência de toda organização. Afinal, a qualidade 

de um exército depende da saúde e capacitação de seus soldados. Ciente disso, o 

fortalecimento do Exército Brasileiro passa pelo cultivo de princípios e ações em prol 

do investimento na capacitação intelectual, na promoção de saúde física e mental e 

na qualidade de vida de seu pessoal (BRASIL, 1980).  

Esse estudo reconhece a necessidade de incremento nas práticas de 

prevenção e cuidado em saúde mental para promoção de qualidade de vida do 

pessoal militar do EB. 
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2.3.1 Valores Militares e Ética Militar 

 

O Exército Brasileiro possui vasta coleção de publicações no que toca as 

regulamentações, normas e manuais. Essas publicações constituem mais que um 

mero meio de regular a atividade diária e os processos administrativos da Força. 

São documentos que orientam também a vida pessoal do militar.  

O manual “O Exército Brasileiro” enumera e define os valores militares e 

aponta quão abrangente são esses valores na vida do militar: 

 
São os valores militares, que influenciam, de forma consciente ou 
inconsciente, o comportamento e, em particular, a conduta pessoal de 
cada integrante da Instituição. (BRASIL,2014,p.4-7) 
 

Neste mesmo manual podemos observar a definição de Ética Militar e 

entender como a conduta exigida do militar o coloca em situação onde a doença 

psíquica pode ser encarada como falha moral: 

 
É o conjunto de regras ou padrões que levam o militar a agir de 
acordo com o sentimento do dever, com a honra pessoal, com o 
pundonor militar e com o decoro da classe. Ela impõe, a cada militar, 
conduta moral irrepreensível. (BRASIL,2014,p.4-7) 
 

Ao destacar um dos preceitos da Ética Militar, é interessante pontuar que as 

palavras “mental” ou “psíquico” não aparecem na descrição do que seria o zelo do 

militar com sua saúde e preparo para o cumprimento do dever, como podemos 

observar no extrato do Estatuto dos Militares : “VI) zelar pelo preparo próprio, moral, 

intelectual e físico e, também, pelo dos subordinados, tendo em vista o cumprimento 

da missão comum” (BRASIL, 1980, p. 16). Tal omissão pode levar ao indivíduo a 

interpretar, equivocadamente, que o cuidado com a saúde mental é algo de 

importância menor e não relevante para o preparo do militar.  

Consideramos que a inclusão destes termos aproximaria a idéia do cuidado 

com a saúde mental da vida do pessoal militar. Tais valores e preceitos, que embora 

possam constituir fator contribuinte ao sentimento de vergonha, não aceitação e 

mascaramento dos transtornos, a partir do reconhecimento pelo próprio Exército da 

importância do cuidado com a saúde mental, podem transformar-se em fatores de 

motivação para o zelo com a saúde mental do próprio militar e de seus 

subordinados.  
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2.4 PRÁTICAS E POSTURAS FRENTE AOS TRANSTORNOS MENTAIS 

 

Um ponto a ser ressaltado no tocante aos Transtornos Mentais, considerando 

a Classificação Internacional de Doenças – CID 10, é que as patologias que podem 

ser classificadas como transtornos mentais vão além do que entendemos como o 

conceito popular de doença mental. Patologias como os transtornos de humor, 

alimentares ou ansiosos também encontram tratamento nas especialidades de 

Psiquiatria e Psicologia e são classificadas como enfermidades mentais (OMS, 

1993).  

Ainda que afastadas do conceito popular de “loucura”, o estigma que circunda 

essas doenças, inúmeras vezes, dificulta a procura por atendimento pelos 

portadores de transtornos mentais, receosos de serem vistos como incapazes.    

O estigma e o preconceito que o tema dos transtornos mentais arrasta, 

obedecem a uma tentativa humana de categorizar o desconhecido e torná-lo 

compreensível.    

O fato de, num primeiro momento facilitarem suas reações frente ao 
mundo esconde a realidade de que na maioria das vezes, 
estereotipar pode levar a generalizações incorretas e indevidas, 
principalmente quando você não consegue ver um indivíduo com 
suas idiossincrasias e traços pessoais, por trás do véu aglutinador do 
estereótipo. (RODRIGUES, 1999, p. 153) 
 

Essa representação mental que formamos de certos grupos ou situações é 

uma forma que a mente encontra de simplificar e esquematizar informações, criando 

atalhos mentais para facilitar o entendimento do meio que nos cerca (RODRIGUES, 

1999).  

 
Nossos limitados recursos cognitivos, diante de um mundo cada vez 
mais complexo, é que nos faz optar por estes atalhos, que se às 
vezes nos poupam cortando significativamente o caminho, em outras, 
nos conduzem aos indesejáveis becos do preconceito e da 
discriminação. (RODRIGUES, 1999, p. 153) 
 

O estereótipo, formado por “uma estrutura cognitiva que representa o 

conhecimento de uma pessoa acerca de outra pessoa, objeto ou situação” 

(RODRIGUES, 1999, p.150), apresenta o componente cognitivo do preconceito;. Da 

msma forma, os sentimentos negativos direcionados a uma pessoa ou grupo 

caracterizam o componente afetivo e a discriminação, o componente 
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comportamental. Essa estrutura nos aponta um paralelo com a formação das 

Atitudes.   

Atitude é definida por Rodrigues como “uma organização duradoura de 

crenças e cognições em geral, dotada de carga afetiva pró ou contra um objeto 

social definido, que predispõe a uma ação coerente com as cognições e afetos 

relativos a esse objeto.” (RODRIGUES, 1999, p.98)  

Assim, a Atitude em relação a uma pessoa ou a um objeto é o resultado da 

integração de três componentes: cognitivo, afetivo e comportamental. Esses três 

componentes relacionam-se e tendem a ser coerentes entre si. Apoiado nessa 

premissa, entendemos que 

Qualquer mudança num destes três componentes é capaz de 
modificar os outros, de vez que todo o sistema é acionado quando um 
de seus componentes é alterado, tal como num campo de forças 
eletromagnético (RODRIGUES, 1999, p.127) 

 

Tendo como base que “atitudes podem ser aprendidas” (RODRIGUES, 1999, 

P. 106) e que há relação positiva entre os três componentes, a promoção de 

mudanças no componente cognitivo pode levar a alterações nos componentes 

afetivo e comportamental de um indivíduo.  

Para acessarmos uma amostra deste conteúdo cognitivo, buscamos 

identificar o nível de conhecimento dos militares sobre os transtornos e vislumbrar o 

componente cognitivo através das respostas aos questionários. Já os questionários 

aplicados aos profissionais da saúde mental buscaram obter uma amostra do que é 

observado por estes indivíduos, quanto ao componente cognitivo e comportamental 

apresentados pelos demais militares envolvidos nos atendimentos (pacientes, 

familiares, pares e superiores), em seu dia-a-dia. 

Com a proposta de sugestão de boas práticas no campo da saúde mental, a 

possibilidade de atuação na modificação do componente cognitivo, no conhecimento 

sobre os transtornos mentais, constitui o ponto de partida para a transformação dos 

demais componentes, afetivo e comportamental, frente ao cuidado em saúde 

mental.  

Como posto anteriormente, a ocorrência de transtornos mentais na população 

geral se reproduz no microcosmo do ambiente militar. O extrato populacional que 

povoa os quartéis não é diferente de um recorte da população que o origina. 

 Entretanto, as exigências da vida castrense impõem àqueles que servem à 

Pátria, as características particulares da profissão, como a permanente disposição e 
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prontidão, as mudanças de localidade e longas jornadas de trabalho constituem 

desafios à manutenção da saúde mental. Tais exigências podem servir de substrato 

para o desenvolvimento ou o mascaramento de sinais e sintomas dos transtornos 

mentais. 

É de suma importância que a instituição reconheça a problemática da doença 

mental como objeto de interesse, estimulando a adoção de boas-práticas em saúde 

mental. Apoiar o estudo e a elaboração de práticas que promovam o tratamento e 

acompanhamento multidisciplinar dos transtornos, desmistificar crenças e idéias que 

prejudiquem o acesso dos portadores de transtornos ao tratamento, pois 

entendemos que o maior obstáculo ao portador do transtorno é ainda o preconceito 

e a desinformação.  

 

3. METODOLOGIA 

 

 Na elaboração deste estudo buscou-se seguir as normas e etapas do 

processo científico. Para tanto, apresentamos a metodologia utilizada para a coleta 

de informações e dados pertinentes ao tema, assim como quais métodos e 

instrumentos foram selecionados para a condução deste processo de investigação, 

de forma a fornecer possíveis respostas ao problema apresentado. 

 Buscou-se realizar uma pesquisa aplicada qualitativa, inicialmente 

exploratória à literatura e seguida de levantamento a fim de conhecer os 

componentes cognitivo e comportamental da amostra através de questionários. 

Realizada a revisão de literatura, onde, através da pesquisa bibliográfica, 

identificamos bibliografia e autores renomados no meio acadêmico, documentos, 

artigos científicos e manuais do Exército Brasileiro. Foram consultadas também, a 

página eletrônica da Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde e 

plataformas de pesquisa de artigos e publicações científicas.  

Em paralelo à revisão bibliográfica, prosseguimos com a confecção e 

aplicação dos questionários junto aos profissionais de saúde mental que atuam no 

Serviço de Psiquiatria do Hospital Central do Exército (médicos, enfermeiros, 

técnicos de enfermagem), em um total de 10 (dez) militares voluntários, e junto aos 

oficiais e praças de diversos graus hierárquicos, numa amostra da população, 

composta por 50 (cinqüenta) militares que não atuam diretamente na área da saúde 

mental. 
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 Os questionários foram realizados, em caráter voluntário, pela amostragem 

delimitada e ciente do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Foram 

disponibilizadas duas versões idênticas em conteúdo: o modelo físico (papel) e sua 

versão eletrônica disponível no endereço: https://goo.gl/forms/4gbopg5bf5WzP9Hv2. 

Os modelos dos questionários aplicados encontram-se no Apêndice I e II deste 

trabalho.  

Os questionários foram montados com perguntas fechadas, com múltiplas 

escolhas de resposta, e abertas. Para a análise de dados estatísticos, serão 

utilizados os dados colhidos pelas perguntas fechadas e as informações colhidas 

pelas perguntas abertas servirão de contribuição para a compreensão mais 

detalhada das respostas. 

Os resultados apurados com os questionários foram tabulados com auxílio do 

Software “Microsoft Excel”, analisados e discutidos à luz da literatura descrita 

anteriormente na revisão. 

 

4. RESULTADOS  

 

Os dados colhidos por meio dos questionários respondidos, de forma 

voluntária, por 50 militares, da ativa e de diferentes graus hierárquicos, estão 

organizados a seguir: 

A primeira pergunta do questionário tinha como objetivo saber se o militar 

conhece o conceito de transtorno mental. Conforme o gráfico abaixo, observamos 

que 29 dos 50 militares que responderam ao questionário afirmam conhecer o 

conceito, enquanto 21 militares afirmaram não conhecer o conceito de transtorno 

mental. 

Questão 1

29; 58%

21; 42%

sim  não
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Na segunda questão, onde buscamos saber se o militar considera-se capaz 

de reconhecer sinais e sintomas dos transtornos mentais, observamos que 27 

militares, responderam conhecer os sinais e sintomas dos transtornos, enquanto 23 

afirmaram não serem capazes de reconhecê-los. 

Questão 2

27; 54%

23; 46%

sim não

 

Na questão seguinte, foi solicitado que os militares apontassem quais 

doenças identificavam como sendo transtornos mentais. Obtivemos os seguintes 

resultados: Mania foi apontada como transtorno mental por 17 participantes; 

Esquizofrenia por 42; Alzheimer por 19; Depressão por 38; Autismo por 20; Anorexia 

por 21; Transtorno Borderline por 18; Fobia Social por 33; Demência por 22; 

Transtorno de pânico por 44; e Transtorno de personalidade anti-social recebeu 43 

marcações. Homossexualidade e Enfisema tiveram apenas uma marcação cada e 

Diabetes e Lúpus nenhuma marcação. Observamos que os transtornos mais 

populares receberam maior número de marcações pelos militares. Da mesma forma, 

doenças que não fazem parte do universo dos transtornos mentais não receberam 

marcações significativas. 

Patologia 
Número de indivíduos que assinalaram a 
patologia como sendo Transtorno Mental 

Mania 17 

Esquizofrenia 42 

Alzheimer 19 

Diabetes 0 
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Depressão 38 

Autismo 20 

Homossexualidade 1 

Enfisema 1 

Anorexia 21 

Transtorno borderline 18 

Fobia Social 33 

Transtorno de pânico 44 

Demência 22 

Lúpus 0 

Transtorno de personalidade anti-social 43 

 

Com relação às respostas à quarta questão, perguntando sobre a diferença 

entre Psiquiatria e Psicologia, dado importante em relação à orientação e 

encaminhamento adequados, obtivemos o seguinte resultado: 37 militares, 

responderam que conhecem a diferença e 13, afirmaram que não.  

Questão 4

37; 74%

13; 26%

sim  não

 

Na quinta questão, onde buscamos saber se os militares conheciam os sinais 

e sintomas de Esquizofrenia, 23 militares responderam que conhecem os sinais e 

sintomas de Esquizofrenia, porém 27 militares responderam que não conhecem os 

sinais e sintomas da doença.  



 

 20 

Questão 5

23; 46%

27; 54%

sim  não

 

Quanto ao Transtorno de Stress pós-traumático – TEPT, objeto da sexta 

questão, encontramos 21 militares que responderam conhecer os sinais e sintomas 

do transtorno, enquanto 29 militares responderam não conhecer.  

 

Questão 6

21; 42%

29; 58%

sim  não

 

Na pergunta seguinte, a respeito dos fatores de risco de suicídio, 32 militares 

responderam que conhecem os fatores e 18 militares afirmaram não conhecê-los. 
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Questão 7

32; 64%

18; 36%

sim  não

 

Quanto ao número de militares que já procuraram ou utilizaram serviços de 

Saúde Mental, tema alvo da oitava pergunta do questionário, 09 militares 

responderam que já procuraram ou utilizaram serviços de Saúde Mental 

recentemente, 08 responderam que já utilizaram os serviços, mas há muito tempo e 

33 militares responderam que não utilizaram nenhum serviço de Saúde Mental. 

Questão 8

9; 18%

33; 66%

8; 16%

sim

 não

 sim, há muito tempo

 

Em relação à participação em programas de prevenção aos transtornos 

mentais realizados durante a carreira ou em sua unidade atual, podemos observar 

que nas unidades atuais, 31 militares que responderam ao questionário, não 

participou de programas de prevenção em oposição aos 19 que afirmaram ter 

participado de algum tipo de programa, e quanto à participação em algum momento 

da careira, 16 responderam ter participado recentemente, 11 afirmaram que tal 

atividade já faz algum tempo e 23 responderam não ter participado de nenhuma 

atividade de prevenção aos transtornos mentais. 
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Questão 9

16; 32%

23; 46%

11; 22%

sim
 não
 sim, há muito tempo

 

Questão 10

19; 38%

31; 62%

sim  não

 

Nas perguntas abertas, pode-se observar que nas duas situações, caso 

identificasse sintomas em um companheiro, em si ou em um familiar, a orientação 

para busca de ajuda especializada foi amplamente colocada. Foram feitas 

referências aos profissionais médicos e de psicologia, sendo a expressão “ajuda 

profissional” bastante utilizada. Já no caso da necessidade de atendimento, o 

atendimento de Psicologia e das unidades de saúde do próprio Exército foram as 

mais citadas (hospitais e policlínicas). 

No questionário dirigido aos profissionais de saúde mental, tivemos uma 

amostra de 10 profissionais voluntários para participar.  

 Na primeira pergunta, 03 profissionais responderam que observam 

conhecimento dos pacientes e familiares sobre os transtornos mentais, enquanto 07 

profissionais de saúde mental responderam que não observam tal conhecimento. 
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Questão 1

3; 30%

7; 70% sim
 não

 

Já em relação à evolução da compreensão, dentro do Exército Brasileiro 

(expresso através dos representantes das Organizações Militares), da necessidade 

de tratamento dos militares que apresentam transtornos mentais, obtivemos como 

respostas de 04 profissionais que observam essa compreensão e 06 que não 

observam. 

      

Questão 2

4; 40%

6; 60%

sim
 não

 

 

Um dado interessante, obtido por meio do questionário, é a resposta de 10 

profissionais, a totalidade da amostra, quanto à questão dos pacientes e familiares 

não conhecerem a diferença entre Psiquiatria e Psicologia.    
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Questão 3

0; 0%

10; 100%

sim
 não

 

 

Em relação à mudança na compreensão da natureza dos transtornos mentais 

durante seu tempo de atuação no EB, 07 profissionais responderam positivamente, 

enquanto 03 não observaram mudança na compreensão dos transtornos mentais. 

Na mesma proporção, 07 consideram que as crenças e estereótipos ligados à 

doença mental ainda prejudicam o acesso do portador ao tratamento em oposição a 

03 profissionais que responderam negativamente.   

Questão 4

7; 70%

3; 30%

sim
 não

Questão 5

7; 70%

3; 30%

sim
 não

 

 

Os participantes apontaram como a crença que mais dificulta o acesso do 

portador de transtornos mentais ao tratamento como sendo a idéia de que os 

portadores estariam fingindo ou simulando a doença, além de questões religiosas, 

que, no que consideram a manifestação de alguns sintomas típicos dos transtornos 

como manifestações religiosas, dificultam a busca pelo tratamento adequado.   

A postura observada que constituiria obstáculo para a adesão e continuidade 

do tratamento dos militares portadores de transtornos mentais, as respostas foram 

diversas, mas destacamos a presença das expressões “julgamento”, “preconceito”, 

“negação”, “orgulho” e “desvalorização”. 
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5. DISCUSSÃO 

  

É importante a reflexão sobre o prejuízo que uma história repleta de 

evoluções e involuções, como é a da doença mental e da Psiquiatria, acarreta para o 

indivíduo portador de uma patologia. 

A difícil tarefa de desconstrução de crenças e preconceitos atrelados à 

doença mental, embora antiga, remontando ao trabalho de Pinel, só recentemente 

começou a ser reconhecida de forma legal, com a elaboração de leis e portarias que 

regulam o atendimento em Saúde Mental (BRASIL, 2013). 

  O militar do Exército Brasileiro, assim como qualquer indivíduo, que 

apresente em qualquer momento de sua vida e carreira, sintomas de transtornos 

mentais, possui o direito de receber a ajuda e o cuidado necessários. Estando estes 

apoiados no conhecimento técnico e correto dos transtornos e sejam capazes de 

contribuir para o tratamento adequado. 

O estigma do transtorno mental e do usuário de serviços psiquiátricos e 

psicológicos ainda é resquício da trajetória da história da Loucura e da Psiquiatria 

como podemos observar nas respostas dadas pelos profissionais de saúde a 

respeito dos obstáculos para adesão e continuidade de tratamentos onde repetidas 

vezes encontramos a referência à desvalorização dos sintomas, ao preconceito e ao 

julgamento dos indivíduos portadores de algum transtorno, incluindo a ideia de que 

possam estar fingindo ou simulando a doença.   

Uma história que exilou os portadores de transtornos do meio social por 

muitos séculos e fortaleceu concepções equivocadas sobre a natureza dos 

transtornos, gerando preconceito e exclusão.  “Na base do preconceito estão as 

crenças sobre características pessoais que atribuímos a indivíduos ou grupos 

chamados estereótipos.” (RODRIGUES, 1999, p.150) 

Embora possamos observar crescente popularização do conceito e natureza 

dos transtornos, como evidenciado na pesquisa realizada com os profissionais, que 

responderam, em maioria, positivamente à questão da mudança na compreensão da 

natureza dos transtornos mentais durante seu tempo de atuação no Exército. 

Observamos, porém, uma discrepância menor nos militares que afirmaram conhecer 

e reconhecer os transtornos mentais. Devemos considerar também que, por vezes, 
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esse conhecimento pode ainda se encontrar apoiado em concepções não científicas 

e estereótipos. 

Por outro lado, observamos que, quanto à diferenciação entre os profissionais 

de Psicologia e Psiquiatria, apesar de encontrarmos, nas respostas dos militares, a 

afirmação de conhecimento da diferença entre as duas especialidades, o mesmo 

não é observado pelos profissionais em sua prática. Essa diferença de respostas 

nos leva a uma reflexão sobre se a informação detida pelos militares a respeito das 

duas especialidades corresponde à realidade e não a um estereótipo.  

Dentro de nossa pesquisa obtivemos apenas duas respostas positivas para 

doenças que não são transtornos mentais, o que nos sugere que, embora exista 

alguma dúvida quanto aos transtornos menos populares, a amostra não reconhece 

como doença mental patologias estranhas a esse universo.   

Através das respostas dadas pelos militares voluntários observamos evolução 

na compreensão da doença mental e da mudança de atitude em relação aos 

transtornos, considerando o histórico de exclusão e preconceito ligado às patologias 

mentais. Ainda assim, percebemos na comparação com as observações dos 

profissionais que há um longo caminho para a desconstrução de estereótipos e 

preconceitos associados aos transtornos. Há extenso trabalho a ser realizado para 

que os três componentes da atitude, cognitivo, afetivo e comportamental, dos 

indivíduos estejam alinhados em conhecimento correto da natureza da doença, afeto 

positivo em relação aos portadores e seus sintomas, e comportamentos coerentes e 

facilitadores ao diagnóstico e tratamento dos transtornos.      

Transtornos que, ao menos em seus estágios iniciais, não são incapacitantes, 

podendo o indivíduo desempenhar atividades de seu cotidiano que, embora com 

algum prejuízo, podem ainda manter-se funcionais. Todavia, essa funcionalidade 

pode levar a desvalorização do sofrimento presente na vida do portador, 

principalmente quando não há motivação visível desse sofrimento, como luto, perda 

ou doença física.  

 

Sofrimento não é o mesmo que dor, embora a dor possa levar a um 
sofrimento, mas não é qualquer dor que nos faz sofrer. Da mesma forma, o 
sofrimento não equivale a uma perda, embora as perdas possam, 
ocasionalmente, nos fazer sofrer. (BRASIL, 2013, p.32) 

 

Assim, a observação atenta dos superiores e pares, livre de julgamentos e 

estereótipos, pode constituir fator decisivo para a identificação e diagnóstico da 
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patologia, evitando que a saúde mental do subordinado ou par torne-se ainda mais 

comprometida. 

 

O homem só se sente em boa saúde — que é, precisamente, a saúde — 
quando se sente mais do que normal, isto é, não apenas adaptado ao meio 
e às suas exigências, mas, também, normativo, capaz de seguir novas 
normas de vida. (CANGUILHEM, 2009, p. 79) 
 

O comprometimento da instituição Exército Brasileiro, através de seu sistema 

de saúde e contando com o apoio dos comandantes das unidades, constitui 

elemento fundamental, contribuindo dentro de suas esferas de atuação, para a 

mudança da atitude frente aos transtornos mentais, facilitando o acesso dos 

portadores à orientação e tratamento adequados. 

 

6. CONCLUSÃO 

 

Os dados colhidos através dos questionários aplicados junto aos profissionais 

de Saúde Mental e junto aos demais militares voluntários revelaram que ainda há 

necessidade de informação sobre os transtornos mentais, seu diagnóstico e 

tratamento.  

As respostas aos questionários possibilitaram perceber que há pouca 

disponibilidade de programas que envolvam os militares e profissionais de saúde 

mental no sentido da prevenção e informação sobre as enfermidades.  

Constitui desserviço ao cuidado integral com a saúde do pessoal militar, 

permitir passar despercebido o indivíduo portador de enfermidade mental, 

desconsiderando os sinais e sintomas que este apresenta e permitindo, assim, o 

agravamento da doença.   

 

A doença passa a ser uma experiência de inovação positiva do ser vivo, e 
não apenas um fato diminutivo ou multiplicativo. O conteúdo do estado 
patológico não pode ser deduzido — exceto pela diferença de formato — do 
conteúdo da saúde: a doença não é uma variação da dimensão da saúde; 
ela é uma nova dimensão da vida. (CANGUILHEM, 2009, p. 73) 

 

Por esta razão, torna-se fundamental, com o objetivo promover os cuidados 

em saúde mental dentro da força, que o pessoal militar possa conhecer a realidade 

e a natureza dos transtornos de forma clara e correta, contribuindo para a mudança 

do componente cognitivo da Atitude frente aos transtornos mentais e sua 
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conseqüente mudança nos componentes afetivo e comportamental. Assim, 

elencamos sugestões de boas práticas em saúde mental e capacitação profissional: 

• Incluir em seus manuais e regulamentos a expressão “saúde mental”, 

com o objetivo de afirmar a importância do cuidado com a saúde 

mental, com a prevenção de enfermidades psíquicas, e como 

fundamental para o exercício da atividade militar. 

• Capacitar o pessoal militar, não somente aqueles que atuam na saúde, 

para que, ao desconstruir crenças equivocadas arraigadas, tornem-se 

facilitadores e multiplicadores do conhecimento, atuando na prevenção 

dos transtornos, na promoção de saúde mental e na popularização das 

possibilidades de tratamento.  

• Capacitar o pessoal das Unidades de Saúde para o acolhimento, o 

diagnóstico e o adequado encaminhamento para tratamento e 

reabilitação dos usuários dos serviços de saúde mental. 

• Tornar parte do calendário de instruções das Organizações Militares, o 

tema dos transtornos mentais. Realizando periodicamente palestras e 

cursos para o pessoal militar sobre os sinais e sintomas dos principais 

transtornos e sobre a estrutura de suporte e atendimento daquela 

localidade. 

• Viabilizar um canal de acolhimento ao portador de transtornos mentais 

e seus familiares é proporcionar um meio para que esse indivíduo 

possa ser acolhido pela equipe de saúde e orientado quanto ao seu 

tratamento. Subestimado, o acolhimento, se realizado da forma correta, 

possibilita não somente receber esse indivíduo portador de transtorno e 

seus familiares, mas é agente promotor da adesão e da continuidade 

do tratamento. 

Compreendemos que, em razão dos estereótipos, o militar possa buscar o 

acolhimento em ambiente diferente do seu local de trabalho. Esse primeiro contato 

deve oferecer segurança e tranquilidade para que o militar possa expor suas 

dificuldades.  

“Em uma primeira conversa, por meio do acolhimento, a equipe da unidade 
de Saúde já pode oferecer um espaço de escuta a usuários e a famílias, de 
modo que eles se sintam seguros e tranquilos para expressar suas aflições, 
dúvidas e angústias, sabendo então que a UBS está disponível para 
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acolher, acompanhar e se o caso exigir, cuidar de forma compartilhada com 
outros serviços.” (BRASIL, 2013, p.24) 

 

Entendemos que esse novo olhar para o portador de transtorno mental 

beneficia não somente o indivíduo, mas sua família e a instituição para a qual ele 

trabalha. A valorização do suporte psicológico e de assistência social como forma de 

prevenção e promoção de saúde mental amplia o olhar sobre o indivíduo e vai além 

da cura de sua doença, promovendo qualidade de vida. 

 

“As intervenções em saúde mental devem promover novas possibilidades 
de modificar e qualificar as condições e modos de vida, orientando-se pela 
produção de vida e de saúde e não se restringindo à cura de doenças. Isso 
significa acreditar que a vida pode ter várias formas de ser percebida, 
experimentada e vivida. Para tanto, é necessário olhar o sujeito em suas 
múltiplas dimensões, com seus desejos, anseios, valores e escolhas.” 
(BRASIL, 2013, p.23) 

 

De posse de todos os dados resultantes dos questionários e com base em 

toda a pesquisa bibliográfica, concluimos que, embora já tenhamos avançado no 

sentido do conhecimento, acolhimento e tratamento das doenças mentais, ainda há 

muito que fazer para que possamos modificar positivamente atitudes relacionadas 

aos transtornos mentais e construir um cenário acolhedor, onde o militar e seus 

familiares possam encontrar a compreensão da enfermidade, a orientação correta e 

o atendimento adequado.  
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APÊNDICE I – QUESTIONÁRIO 
 

O(a) senhor(a) está sendo convidado a participar, como voluntário(a), da pesquisa 

intitulada “Saúde Mental no Exército Brasileiro: uma análise da s posturas e 

práticas dos militares frente aos transtornos menta is ”, conduzida pela Cap QCO 

Psi Carolina  dos Santos Bartolo . Essa pesquisa faz parte do Trabalho de 

Conclusão de Curso, do Curso de Aperfeiçoamento Militar; e tem como objetivos 

conhecer as posturas e condutas relacionadas aos transtornos mentais e identificar 

oportunidades de melhorias. 

 Os dados obtidos por meio desta pesquisa serão confidenciais e não serão 

divulgados em nível individual, visando assegurar o sigilo da sua participação. A 

pesquisadora responsável se comprometeu a tornar públicos nos meios acadêmicos 
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e científicos os resultados obtidos de forma consolidada sem qualquer identificação 

de indivíduos ou instituições participantes. 

 

1. Qual o posto ou graduação do (a) senhor (a)? 

(   ) Oficial superior  

(   ) Oficial intermediário 

(   ) Oficial subalterno 

(   ) Sub Ten / Sargento 

(   ) Cabo / Soldado 

 

2. O (a) senhor (a) conhece o conceito de transtorno mental? 

(   ) Sim       (   ) Não 

 

3. O (a) senhor (a) considera-se capaz de reconhecer sinais e sintomas dos 
transtornos mentais? 

(   ) Sim       (   ) Não 

4. Quais das doenças abaixo o (a) senhor (a) reconhece como sendo 
transtornos mentais? 

(   ) Mania 

(   ) Esquizofrenia 

(   ) Alzheimer 

(   ) Diabetes  

(   ) Depressão 

(   ) Autismo 

(   ) Homossexualidade 

(   ) Enfisema 

(   ) Anorexia 

(   ) Transtorno borderline 

(   ) Fobia Social 

(   ) Transtorno de pânico 

(   ) Demência 

(   ) Lúpus 

(   ) Transtorno de 
personalidade anti-social 

 

5. O (a) senhor (a) conhece a diferença entre Psiquiatria e Psicologia? 

(   ) Sim       (   ) Não 
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6. O (a) senhor (a) conhece os sinais e sintomas de Esquizofrenia? 

(   ) Sim       (   ) Não 

7. O (a) senhor (a) conhece os sinais e sintomas de Transtorno de stress pós-
traumático? 

      (   ) Sim       (   ) Não 

8. O (a) senhor (a) conhece os fatores de risco de suicídio? 

(   ) Sim       (   ) Não 

9. O (a) senhor (a) já procurou/ utilizou algum serviço de Saúde Mental? 

     (   ) Sim       (   ) Sim, mas já faz muito tempo       (   ) Não 

10. O (a) senhor (a) já participou de algum tipo de programa de prevenção aos 
transtornos mentais (campanhas, palestras, cursos) no decorrer de sua 
carreira? 

     (   ) Sim       (   ) Sim, mas já faz muito tempo         (   ) Não 

11. Sua OM promove algum tipo de programa de prevenção aos transtornos 
mentais (campanhas, palestras, cursos, etc)? 

(   ) Sim       (   ) Não 

12. Se o (a) senhor (a) identificasse em um companheiro sintomas de algum 
transtorno mental, como procederia? 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

13. Se o (a) senhor (a) identificasse, em si ou em um familiar, sintomas de algum 
transtorno mental, como procederia? 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 

14. Se o (a) senhor (a) precisasse de atendimento em Saúde Mental, onde iria? 
 
___________________________________________________________ 
 

APÊNDICE II – QUESTIONÁRIO 
 

       O (a) senhor (a) está sendo convidado a participar, como voluntário (a), da 

pesquisa intitulada “Saúde Mental no Exército Brasileiro: uma análise das posturas e 
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práticas dos militares frente aos transtornos mentais”, conduzida pela Cap QCO Psi 

Carolina dos Santos Bartolo. Essa pesquisa faz parte do Trabalho de Conclusão de 

Curso, do Curso de Aperfeiçoamento Militar; e tem como objetivos conhecer as 

posturas e condutas relacionadas aos transtornos mentais e identificar 

oportunidades de melhorias. 

 Os dados obtidos por meio desta pesquisa serão confidenciais e não serão 

divulgados em nível individual, visando assegurar o sigilo da sua participação. A 

pesquisadora responsável se comprometeu a tornar públicos nos meios acadêmicos 

e científicos os resultados obtidos de forma consolidada sem qualquer identificação 

de indivíduos ou instituições participantes. 

 

1) Qual o posto / graduação do (a) senhor (a)? 

(   ) Oficial  

(   ) Sargento/ Sub Ten 

(   ) Cabo/ Soldado 

2) O (a) senhor (a) observa que os pacientes/familiares têm conhecimento 
sobre os transtornos mentais? 

(   ) Sim         (   ) Não 

3) O (a) senhor (a) observa evolução da compreensão, dentro do Exército 
Brasileiro (expresso através dos representantes das Oms), da necessidade 
de tratamento dos militares que apresentam transtornos mentais? 

(   ) Sim       (   ) Não 

4) O (a) senhor (a) observa que os pacientes/familiares conhecem a diferença 
entre Psiquiatria e Psicologia? 

 (   ) Sim      (   ) Não 

5) O (a) senhor(a) observou evolução positiva na compreensão da natureza 
dos transtornos mentais durante seu tempo de atuação no EB? 

(   ) Sim      (   ) Não 

6) O (a) senhor (a) considera que as crenças e estereótipos ligados à doença 
mental ainda prejudicam o acesso do portador ao tratamento? 

(   ) Sim     (   ) Não 
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7) Em sua opinião, qual a crença observada no ambiente militar mais dificulta 
o acesso do portador de transtornos mentais ao tratamento? 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_____________________________________________________________  

8) Qual postura observada no ambiente militar que o (a) senhor (a) 
identificaria como sendo o maior obstáculo para a adesão e continuidade do 
tratamento dos militares portadores de transtornos mentais? 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

9) Sua OM promove algum tipo de programa de prevenção aos transtornos 
mentais (campanhas, palestras, cursos)? 

(   ) Sim           (   ) Não 

10) O (a) senhor (a) já participou de algum tipo de programa de prevenção 
aos transtornos mentais (campanhas, palestras, cursos) no decorrer de sua 
carreira? 

(   ) Sim, recentemente    (   ) Sim, mas já faz muito tempo      (   ) Não 


