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RESUMO

MONTEIRO, Felipe Carlos Soares. Operação Iraque Livre: O estresse pós-traumático
e seus efeitos no desempenho de militares. Resende: AMAN, 2018. Monografia.

O presente trabalho trata do estudo e análise do transtorno do estresse pós-traumático

descrito  no  DSM-V (2014)  e  os  seus  efeitos  nos  militares  que  estão  em combate,

levantando  as  consequências  do  mesmo  na  saúde  psicológica  dos  desses  militares.

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica e documental, cujo objetivo principal é analisar a

correlação entre o transtorno do estresse pós-traumático (TEPT) e os efeitos do combate

nos  militares.  Os  dados  foram  analisados  de  forma  qualitativa,  sendo  verificada  a

proximidade  entre  o  combate  e  a  saúde mental  dos  militares.  Esse  estudo permitiu

concluir que, o combate além de gerar danos físicos nos militares também pode gerar

efeitos danosos na saúde mental dos militares,  criando situações que podem gerar o

trauma  e  o  estresse,  os  principais  sintomas  do  TEPT.  Por  fim  foi  verificado  as

possibilidades de tratamento para esses militares diagnosticados com o transtorno.

Palavras-chave: Transtorno do Estresse Pós-Traumático; Trauma; Estresse; Combate.



ABSTRACT

MONTEIRO, Felipe Carlos Soares. Operation Iraqi Freedom: post-traumatic stress 
disorder and it effects in the military performance. Resende: AMAN, 2018. 
Monograph.

The present work deals with the study and analysis of the post-traumatic stress disorder

described in DSM-V (2014) and its effects on the military that are in combat, taking it

consequences in the psychological health of the military. This is a bibliographical and

documentary research whose main objective is to analyze the correlation between the

post-traumatic stress disorder (PTSD) and the effects of combat in the military. The data

were analyzed in a qualitative way, being verified the proximity between the combat

and the mental health of the military. This study allowed us to conclude that the combat

apart making physical harm to the military personnel can also have harmful effects on

the mental  health  of  the  military,  creating  situations  that  can lead  to  the  stress  and

trauma, main symptoms of the PTSD. Finally, verifying the possibilities of treatment for

these soldiers diagnosed with the disorder.

Key words: Post-traumatic stress disorder, trauma, stress, combat.
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1 INTRODUÇÃO

Atualmente,  o  tema  de  distúrbios  psicológicos  causados  pelo  combate  tem

conquistado uma maior importância quando é verificado que além das consequências

físicas  deixadas  pelo  combate  também  existem  as  consequências  emocionais  e

psicológicas,  que  apesar  de  não  serem  tangíveis  como  um  ferimento  grave,  têm

consequências  totalmente  perceptíveis  no  indivíduo  afetado.  Esse  é  o  caso  do

Transtorno do Estresse Pós-Traumático (TEPT). Sobre o tema Lewgoy diz:

É  um  estado  de  tensão  que  causa  uma  ruptura  no  equilíbrio  interno  do
organismo, um conjunto de reações e estímulos que causam alterações no
equilíbrio  do  organismo,  frequentemente  com  efeitos  danosos.  (Lewgoy,
2016, p.17)

No meio militar o assunto torna-se de sumária importância quando é levado em

conta que os militares, na situação de combate, são aqueles mais sujeitos a desenvolver

o TEPT, devido as situação única em que estão inseridos. Tal fato pode vir afetar seu

desempenho profissional e pessoal, devendo ser levado em consideração

Para essa pesquisa, objetivo geral consistirá em estudar como a vivência do

combate  por  parte  de  militares  pode  desenvolver  neles  o  TEPT,  e  uma  vez

diagnosticado como o mesmo poderá  ser  tratado de  forma a  retomar  sua  vida  com

normalidade.

O escopo do trabalho restringiu-se ao estudo da ocorrência do TEPT durante a

OIL, e quais eram a situações que poderiam vir a causar tal transtorno nos militares

envolvidos na operação, levantando possíveis tratamentos para os militares que foram

afetados com o TEPT.

Avalia-se que o tema do Transtorno do Estresse Pós-Traumático no contexto

dos combates modernos é importante para efeito desse trabalho de conclusão de curso,

tendo em vista a crescente participação das forças armadas em operações que envolvem

o combate real.

O primeiro  capítulo  da  monografia  apresentou o  tema,  os  objetivos  gerais  e

alguns fundamentos para justificar a importância do estudo e ainda a possível ocorrência

do TEPT nos militares durante o combate, em especial durante a OIL.
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O segundo capítulo desenvolve o referencial  teórico-metodológico,  abordando

os  aspectos  gerais  da  revisão  da literatura,  dos  objetivos  a  serem alcançados  e  dos

métodos de pesquisa a serem empregados.

No terceiro capítulo são apresentados, inicialmente, os conteúdos relacionados

ao TEPT, se baseando principalmente no DSM-V (2014). Em seguida é apresentado um

breve histórico  da OIL,  contextualizando este  estudo,  para em seguida ser  feito  um

levantamento dos efeitos do combate na saúde mental dos militares. Por fim, é feito um

estudo de alguns métodos de tratamento existentes para cuidar dos pacientes do TEPT e

em especial dos militares que desenvolveram o transtorno psicológico.

No quarto capítulo são apresentas as conclusões, fundamentadas na coleta e

análise de dados durante este trabalho, ratificando ou refutando a hipótese estabelecida

para problema proposto e, por fim, apresentando a sintetização das principais ideias que

representam o resultado geral do trabalho.



10

2 REFERENCIAL TEÓRICO - METODOLÓGICO

A pesquisa realizada teve como tema central o TEPT e o efeito deste sobre

militares expostos a eventos traumáticos no decorrer da Operação Iraque Livre (OIL). 

Apresentar-se-á a construção da pesquisa nos seus aspectos de metodologia e

fundamentação  teórica.  A  proposta  da  pesquisa  consiste  em  analisar  e  descrever  a

ocorrência TEPT, descrito no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais

(2014), em militares expostos a eventos traumáticos nos conflitos modernos e os efeitos

deste no desempenho dos militares afetados.

Por se tratar  de um campo de investigação com produção de conhecimento

incipiente,  quando  se  trata  de  operações  realizadas  pelo  Exército  Brasileiro,

pretendemos realizar  uma pesquisa do tipo exploratória.  Pretende-se,  neste  trabalho,

realizar uma pesquisa predominantemente documental e bibliográfica. 

A análise e leitura destes dados será o principal instrumento de coleta de dados.

2.1. Revisão da literatura

O conceito de estresse de combate é antigo, tendo referências na Guerra Civil

Americana.  Desde  então  recebeu  diversas  denominações  como  neurose  de  guerra,

fadiga de batalha e operacional. Em 1970 psiquiatras americanos, iniciaram encontros

de grupos com pacientes veteranos da guerra do Vietnã. Esses psiquiatras estudaram

literaturas existentes sobre sobreviventes do holocausto e ainda trabalhos existentes na

época sobre vítimas de acidentes e queimaduras. E assim montaram uma lista com os 27

sintomas  mais  comuns  de  “neuroses  traumáticas”,  e  os  compararam  com as  fichas

clínicas  dos  pacientes  veteranos  do  Vietnã,  dando origem aos  critérios  usados  pelo

Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais III (DSM-III) para incluir a

categoria  do  Transtorno  de  Estresse  Pós-Traumático  (TEPT)  na  sua  classificação

diagnóstica (Schestatsky et al ,2003).

A noção de trauma foi introduzida como critério de diagnóstico para o TEPT

pela primeira vez no DSM-III, sendo assim definido como um estressor catastrófico.

Até  então  se acreditava  que o  trauma era  um evento  raro  de difícil  ocorrência.  Os

eventos traumáticos  que o DSM-III mencionava incluíam: estupro, agressão,  tortura,

aprisionamento  em  campo  de  concentração,  combates  militares,  desastres  naturais,
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acidentes  industriais  ou  automobilísticos,  bem  como  exposição  a  violência  civil,

doméstica ou de guerra (FRIEDMAN,2009). 

Friedman (2009) diz que o TEPT consiste de um conjunto de quatro sintomas:

revivência, evitação, entorpecimento e hipervigilância. Eles são, respectivamente, assim

definidos:

Presentes  apenas  no  TEPT,  esses  sintomas  refletem  a  persistência  de

pensamentos, sensações e comportamentos especificamente relacionados ao

evento traumático. Tais memórias são intrusivas, pois não só são indesejadas

como também são intensas  o suficiente  para  impossibilitar  qualquer  outro

pensamento. As lembranças durante o dia e os pesadelos traumáticos à noite

normalmente  evocam  pânico,  terror,  pavor,  luto  ou  desespero.

(FRIENDMAN,2009, p.15)

Os  sintomas  de  evitação  incluem:  Esforço  para  evitar  pensamentos,

sensações,  atividades,  pessoas  e  locais  relacionados  ao  evento  traumático

original. Amnésia psicogênica para as memórias relacionadas ao trauma (p.

ex., um menino de 10 anos que testemunhou o massacre do pai e dos irmãos

e o estupro da mãe por membros da milícia paramilitar só se lembra de que as

tropas entraram na casa, que ele correu, se escondeu e acabou escapando; não

se lembra do que aconteceu nesse meio tempo). (FRIENDMAN,2009, p.16)

Os sintomas de entorpecimento são mecanismos psicológicos pelos quais os

portadores do TEPT se anestesiam contra o pânico intolerável, o terror e a

dor evocada pela revivência dos sintomas. (FRIENDMAN, 2009, p.16)

[...]Os sintomas de hipervigilância criam um estado psicofisiológico hiper-

reativo,  o  que  torna  muito  difícil  para  os  portadores  do  transtorno  se

concentrarem ou realizarem outras tarefas cognitivas. Um jovem com TEPT,

por exemplo, pode não conseguir fazer os deveres da escola nem manter o

foco da atenção em tarefas intelectuais. (FRIENDMAN,2009, p.17)

Para manter a fidelidade à proposta da pesquisa manteremos o foco na realidade

do Oriente Médio, especificamente no Iraque no período que compreende a Operação

Liberdade do Iraque (OLI).

A OLI,  ou popularmente  conhecida  como Guerra  do Iraque,  foi  um conflito

armado que se iniciou com a invasão do Iraque por tropas internacionais lideradas pelos

Estados Unidos da América (EUA), sendo motivada após o atentado terrorista de 11 de
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setembro de 2011 ao Word Trade Center nos EUA. A guerra teve início em março de

2003 e seu término oficial em 18 de dezembro de 2011 com a retirada oficial das tropas

americanas do solo iraquiano.

  O conflito no seu período de duração de quase 10 anos levou ao emprego de

aproximadamente 1,5 milhões de militares, apenas por parte dos EUA, dentre os quais

mais de 4 mil foram mortos e mais de 30 mil feridos, segundo o Democratic Policy and

Communications Center (DPCC).

A quantidade de feridos, vítimas fatais, e a própria situação de estresse que os

militares empregados na OIL se encontravam levou a preocupação em estudar e levantar

dados  de  como  esses  militares  foram  afetados,  não  apenas  fisicamente  mas

psicologicamente durante e após seu período no conflito. Segundo Hines et al. (2014)

cerca  de  14.4% dos  militares  empregados  no  Iraque  desenvolveram  o  TEPT  .  Tal

cenário criou a necessidade em levantar métodos como tratar essas vítimas, durante e

após o seu emprego em combate tendo em consideração que o militar  afetado pelo

TEPT tornasse, comparativamente, tão incapacitado para o combate quanto o soldado

ferido fisicamente.

Em 1973 a Israel Defense Force teve a iniciativa de enviar para os campos de

batalha  juntos  aos  militares,  psicólogos  de  forma  que  pudessem tratar  o,  até  então

denominado, estresse de batalha. (Lewgoy, 2016). Lewgoy (2016, p.30) diz que uma

das  sistemáticas  desenvolvidas  pelo  Exército  Israelense  foi  remover  do  campo  de

batalha os militares diagnosticados com o transtorno, entretanto ainda mantendo-os a

uma distância  que pudessem ouvir  o que lá  acontecia  e deixando-os cientes  de que

estavam seguros. Desse modo esses militares podiam dormir de forma ininterrupta e ter

um  descanso  adequado  e  recebiam  um  tratamento  individual  que  consistia  em  o

psicólogo ouvir sobre o que havia acontecido com o indivíduo e selecionava os pontos

mais importantes, assim, ajudava-o a recuperar sua autoestima. Ainda fazia-o reviver o

acontecimento  de  forma  a  tirar  a  sensibilidade  daquele  acontecimento,  fazendo  a

ocorrência perder sua conotação negativa. Lewgoy ainda diz:

O ponto crucial no tratamento acontece quando o soldado tem que retornar a

sua unidade. Neste momento o psicólogo deixa claro a ele que os colegas

estão precisando de ajuda na sua antiga unidade. Na unidade em que ele seria

recebido de volta com um pouco de alegria, sinalizando que não havia nada

de errado com ele para que não fosse considerado culpado ou improdutivo.
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Usando esse processo de tratamento, mais de 80% dos casos de estresse de

batalha  foram recuperados  e devolvidos às  suas  unidades  no prazo  de  24

horas, com quase nenhum retorno do transtorno. Em contrapartida, 20% não

poderiam ser tratados na frente de batalha e foram enviados para centros de

tratamento  especial,  na  retaguarda.  Curiosamente,  dos  evacuados  para  a

retaguarda,  nenhum  jamais  retornou  à  sua  unidade  de  linha,  devido  à

gravidade dos seus transtornos. (Lewgoy, 2016, p.30).

Do que foi exposto até agora ficava evidenciado a necessidade levar em conta

não apenas os danos físicos sofridos pelos combatentes,  como também os de cunho

psicológico.  Criando a consciência  dentro das  forças  armadas das consequências  do

combate para o militar na sua vida profissional e pessoal. Desse modo, o devesse ter em

mente que baixas de caráter psicológico são normais e esperadas. (Lewgoy, 2016).

2.1.1. Problema

Os militares empregados em missões reais sejam elas com emprego de força ou

não, por se tratar de uma profissão de risco, constantemente vivenciam situações que os

expõem a situações que geram algum tipo ameaça a sua integridade, podendo virar a

gerar, além dos danos físicos, um dano de ordem psicológica. Em especial,  militares

empregados  em  conflitos  armados  estão  mais  sujeitos  a  desenvolverem  traumas

psicológicos, como o TEPT. (Hines et al., 2014). 

            Sendo assim, é oportuno problematizar a questão: Como a exposição a eventos

traumáticos  podem  vir  a  gerar  o  TEPT  em  militares  empregados  em  missões  que

envolvam o combate real? Quais os sintomas apresentados por militares em tal situação

que  levam  ao  diagnóstico  do  TEPT  e  os  possíveis  métodos  de  tratamento  após  o

diagnóstico?

2.1.2. Hipóteses

A  pesquisa  a  ser  desenvolvida  parte  da  premissa  de  que  o  militar  é

constantemente exposto a situação de risco e de alta complexidade que trazem à tona

emoções diversas como raiva,  ansiedade,  desespero e medo. Nesse contexto,  o líder

estará diante de situações decisivas e deverá agir de maneira eficiente, a fim de atingir o

objetivo final de sua fração dentro do contexto de cada operação militar. 
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As hipóteses de investigação se apresentaram da seguinte maneira:

A pesquisa a ser desenvolvida parte da premissa de que o militar naturalmente é

constantemente exposto à situação de risco, e o militar que se encontra na situação de

combate tem esses fatores intensificados, por diversos motivos como saber que pode

morrer, ser ferido, ver seu companheiro morrer ao seu lado, a distância da família. A

vivência de tal cenário pode vir a desenvolver sequelas psicológicas no militar vindo a

gerar o TEPT. 

As hipóteses de investigação se apresentaram da seguinte maneira:

a) O militar exposto a situação de combate poderá desenvolver o TEPT, afetando

sua vida pessoal e profissional.

b) Uma  vez  diagnosticado  o  transtorno  psicológico,  este  poderá  ser  tratado

permitindo, dessa maneira, que o militar em questão retome sua vida pessoal e

profissional normalmente.

2.1.3. Objetivos

A seguir serão apresentados os objetivos gerais e específicos deste trabalho de

pesquisa.

2.1.3.1. Objetivos gerais

O objetivo geral da pesquisa será estudar como a vivência do combate por parte

de militares pode desenvolver neles o TEPT, e uma vez diagnosticado como o mesmo

poderá ser tratado de forma a retomar sua vida com normalidade.

2.1.3.2. Objetivos específicos

Serão verificados os seguintes objetivos específicos:

a) Compreender  e  identificar  como  a  vivência  do  combate  por  parte  dos

militares pode desenvolver o TEPT.

b) Verificar quais situações que levaram o desenvolvimento do TEPT durante a

OLI
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c) Identificar  possíveis  tratamentos  para  os  militares  diagnosticados  com  o

TEPT e sua eficácia.

2.1.4. Limitações da pesquisa.

Por  se  tratar  de  uma  pesquisa  documental  e  bibliográfica  não  será  possível

verificar a correlação entre os efeitos psicológicos do combate e o desenvolvimento do

TEPT de forma empírica. Restando, dessa forma, apenas uma indução a partir dos dados

teóricos. Para  que  tal  análise  possa  encontrar  subsídios  mais  consistentes,  faz-se

necessário uma pesquisa de campo com público militar.

2.2. Referencial Metodológico.

Esta seção do texto tem por finalidade definir os parâmetros e os passos do dos

procedimentos metodológicos utilizados para a análise do problema.

Por  se  tratar  de  um campo  de  investigação  com produção  de  conhecimento

incipiente,  quando  se  trata  de  operações  realizadas  pelo  Exército  Brasileiro,

pretendemos realizar uma pesquisa do tipo exploratória.

O  procedimento  metodológico  será  o  seguinte:  leituras  preliminares  para

aprofundamento do tema. Ao estabelecer as bases práticas para a pesquisa, pretendemos

assegurar a sua execução respeitando o cronograma proposto.

2.2.1 Tipo de pesquisa.

A pesquisa  apresentou  característica  compreensiva,  tendo  em vista  que  foi

possível utilizar todo material teórico para interpretar e relacionar as características do

TEPT bem como do seu efeito  sob os militares,  em especial  durante  a OIL.  Dessa

forma, a pesquisa descritiva proporcionou a análise entre os assuntos pesquisados e sua

possível correlação. O trabalho teve como suporte os seguintes tipos de pesquisas: 

a)  Pesquisa  Bibliográfica:  levantamento  do  material  necessário  para

compreensão  do  assunto,  em  especial  o  DSM-V  (2014)  e  o  Manual  Clínico  dos

Transtornos Psicológicos (Barlow, 2016).
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2.2.2. Coleta de dados. 

Visando  uma  coleta  de  dados  eficaz,  todo  o  material  bibliográfico  e

documental foi organizado em um sistema de fichamento, o qual serviu para posterior

análise.

2.2.3. Tratamento dos dados. 

Para  efeito  da  análise  e  tratamento  dos  dados  utilizou-se  uma  forma  de

tratamento  qualitativa.  Isto  é,  buscou-se compreender  o significado dos  aspectos  do

TEPT e como esses podem vir afetar o profissional militar na situação de comabate.

3 O ESTRESSE PÓS-TRAÚMATICO E OS MILITARES: apresentação

e análise dos dados

Esse capítulo tratará a respeito da apresentação e análise dos dados coletados

referentes  aos  dois  assuntos  a  serem correlacionados  na pesquisa.  A primeira  seção

tratará  a cerca do TEPT, procurando explicar  como esse trauma psicológico  ocorre,

discorrendo sobre seus possíveis sintomas e por fim o diagnóstico do mesmo segundo

os critérios do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (2014).  Na

segunda seção, será feito um breve histórico da OIL. Em seguida, na terceira seção será

tratado  sobre  os  efeitos  do  combate  na  saúde mental  dos  militares,  descrevendo  as

características únicas da profissão militar, culminando com o estudo de como o TEPT

afeta os militares em combate. Por fim, na quarta seção serão levantados os possíveis

tratamentos  para  os  militares  afetados  pelo  TEPT,  segundo  o  Manual  Clínico  de

Transtornos Psicológicos (Barlow, 2016) aliado a monografia de conclusão de curso da

Escola Superior de Guerra,  Transtorno de Estresse Pós-Traumático – TEPT: Proposta

de  Modelo  de  Programa  para  Tratamento  nas  Forças  Armadas  em Missões  de  Paz

(Lewgoy, 2016).

3.1 Transtorno do Estrese Pós-traumático
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O  TEPT  foi  citado  pela  primeira  vez  em  1980  no  Manual  Diagnóstico  e

Estatístico  de  Transtornos  Mentais  (DSM-III),  após  um  estudo  realizado  com  700

veteranos da guerra do Vietnã. A partir de então ficou cada vez mais evidente, segundo

Friendman (2009), que o estresse originado por eventos catastróficos e traumáticos é

muito  mais  recorrente  do  que  se  imaginava,  tornando  o  TEPT  um  significativo

problema de saúde.

São diversas as causas que podem originar o TEPT, desastres naturais, guerras,

violência sexual, atos terroristas, o que aumenta a possibilidade de ocorrência do trauma

que causará consequências psicológicas para os indivíduos expostos a esses eventos. O

problema começa quando o indivíduo exposto a determinado evento traumático não

consegue realizar o gerenciamento do estressor, surgindo então consequências como as

lembranças negativas do evento (Lewgoy, 2016). Lewgoy (2016, p.22) diz ainda: “Estas

lembranças se repetem na mente do indivíduo, não conseguindo “descarregar” os seus

sentimentos, através da fala, da narrativa”.

3.1.1 O Trauma

O  DSM-III  definiu  como  trauma  o  estressor  catastrófico  que  “evocaria

sintomas significativos de sofrimento na maioria das pessoas”. Assim, segundo os seus

critérios o trauma era visto como um evento de difícil ocorrência, fora das experiências

comuns  do  ser  humano,  ou  seja,  como  luto,  doenças  crônicas,  grandes  perdas

financeiras.  O  DSM-III  incluía  como  eventos  traumáticos:  combates  militares,

aprisionamento  em  campos  de  concentração,  tortura,  estupro,  violência  doméstica

(Friedman, 2009). Desse modo, pode-se entender o trauma como um evento externo ao

indivíduo,  mas  que  tem  consequências  internas,  ou  seja,  danos  que  provocaram

modificações consideráveis no seu funcionamento psíquico.

Torna-se importante ressaltar que o evento é considerado traumático de fato,

quando o indivíduo se sente incapaz de fazer frente ao problema com os meios que

possui, sejam pessoais ou sociais, o que o leva a uma situação de estresse intenso. Ainda

se pode completar:

Dado  que  um  acontecimento  pode  ser  considerado  traumático  para  um
indivíduo e para outro não o ser, devido à noção de experiência subjetiva e de
vulnerabilidade,  um  acontecimento  só  deve  ser  considerado  traumático
quando “representa uma ameaça para a vida ou segurança de uma pessoa e
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ultrapassa  em  intensidade  as  ocorrências  comuns,  deixa  usualmente  o
indivíduo desesperado e sem saber o que deve fazer”. (apud PEREIRA, 2012,
p.12)

3.1.1.1 Estresse

O estresse é o estado de tensão que causa desequilíbrio interno no organismo

do indivíduo, afetando-o de tal forma que pode vir a causar efeitos danosos. Lewgoy

(2016) nos diz que as fontes do estresse podem ser tanto externas como internas. Sendo

a  primeira  tudo  aquilo  que  vem  de  fora  do  organismo,  como:  violência  perdas,

problemas  de  saúde.  A  última  são  aquelas  que  dizem respeito  ao  modo  de  ser  do

indivíduo, ou seja, seus valores e crenças, por tanto mais difíceis de serem notadas pelo

indivíduo que não tem uma visão exterior de si mesmo e não consegue perceber que o

modo como age,  pensa e analisa  as situações da sua vida pode estar ocasionando a

situação de estresse. 

Um evento agressivo é o que dá origem ao estado de estresse, podendo haver

variações, com a presença de medo e sensações desagradáveis que geram no organismo

afetado uma reação ao agente agressor. Desse modo o organismo procura retornar ao

seu estado de equilíbrio, de forma a eliminar o estresse (Lewgoy, 2016).

O estresse pode ser entendido em três fases: Alerta, resistência e esgotamento.

Sendo, segundo Lewgoy (2016), respectivamente:

a) Surge  quando o indivíduo se  encontra  em uma situação de  desconforto

realizando alguma tarefa.

b) Ocorre a partir do momento que o indivíduo, já na situação de estresse,

procura enfrentar a situação que causa o desconforto de maneira repetitiva

e persistente.

c) É  a  situação  de  estresse  no  seu  extremo,  já  quando  começam  a  surgir

efeitos para o organismo do indivíduo afetado.

O processo de ocorrência do estresse pode ser resumido no esquema a baixo:
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Figura 1 – Fases do Estresse

Fonte: Lewgoy, 2016

3.1.2 Como ocorre o TEPT

De acordo com o DSM-V (2014), O TEPT é caracterizado pelo o surgimento

de sintomas advindos da exposição a um ou mais eventos traumáticos,  podendo sua

apresentação clinica variar de acordo com o indivíduo afetado, sendo que em alguns os

sintomas  de  revivência  do  medo,  emocionais  e  comportamentais  podem  ser  os

predominantes já em outros pode ser a de estados anedônicos de humor, ou ainda há

indivíduos que apresentam combinações dos sintomas. A visão mais recente do DSM

indica que o indivíduo que foi exposto a traumas envolvendo o risco de morte, estupro,

e  aqueles  que  estão  em  grupos  como  veteranos  de  guerra,  policiais,  socorristas,

sobreviventes  de campos de concentração,  e responderam a situação de trauma com

medo intenso, impotência e horror estão mais sujeitos a desenvolver o TEPT.

O esquema a seguir sintetiza o crescimento do TEPT desde o momento em que

o  indivíduo  se  confronta  com  o  trauma,  até  o  pleno  desenvolvimento  do  TEPT

propriamente dito:

Figura 2 – Modelo de crescimento do TEPT
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O
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O  esquema  mostra  o  desenvolvimento  do  TEPT  partindo  de  um  evento

traumático na vida de um indivíduo, que busca gerenciar e fazer o controle do estresse

gerado. Assim se verifica  que quando o indivíduo não consegue gerenciar  o evento

estressor surgem consequências negativas para o mesmo (Lewgoy, 2016).

Os indivíduos ficam sujeitos a ocorrência do TEPT desde o primeiro ano de

vida. Os sintomas do TEPT começam a se manifestar após 3 meses da ocorrência do

evento traumático, podendo, entretanto, se manifestar meses ou até anos depois. Quanto

a sua prevalência o DSM-V diz:

A prevalência do transtorno pode variar de acordo com o desenvolvimento;
crianças e adolescentes, incluindo crianças em idade pré-escolar, geralmente
têm  exibido  uma  prevalência  menor  depois  da  exposição  a  eventos
traumáticos  graves;  entretanto,  esse  fato  pode  se  dever  às  informações
insuficientes,  nos  critérios  prévios,  quanto  ao  desenvolvimento.  A
prevalência de TEPT completo também parece ser menor entre adultos mais
velhos comparados à população em geral; há evidências de que apresentações
subclínicas  são mais comuns do que TEPT completo na velhice e de que
esses sintomas estão associados a um prejuízo clínico substancial. (DSM-V,
2014, p.320)

3.1.2.1 Sintomas e Diagnósticos do TEPT

Os critérios  diagnósticos  do TEPT causado por  eventos  traumáticos  são os

seguintes de acordo com o DSM-V (2014):

a) Sintomas intrusivos associados ao evento traumático:

1. Lembranças intrusivas angustiantes do evento traumático.

2. Sonhos  angustiantes  recorrentes  que  estão  relacionados  ao  evento

traumático.

3. Reações dissociativas, como o flashback do evento, em que o indivíduo

sente como se o evento estivesse ocorrendo novamente.

4. Sofrimento psicológico intenso ou prolongado frente a exposição a sinais

que se assemelhem a algum aspecto do evento traumático.

Fonte: apud Lewgoy, 2016
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5. Reações fisiológicas intensas aos aspectos que se assemelham ao evento

traumático

b) Evitação persistente de estímulos:

1. Evitação ou esforço para evitar recordações, pensamentos e sentimentos

angustiantes relacionados ao evento traumático.

2. Evitação ou esforço para evitar lembranças externas, ou seja, conversas,

pessoas, lugares, situações, que trazem recordações que remetem ao evento traumático.

c) Alterações  negativas  em  cognição  e  no  humor,  piorando  após  a

ocorrência do evento traumático:

1. Incapacidade  de  recordar  aspectos,  ditos  importantes,  do  evento

traumático em questão.

2. A crença ou expectativa persistente e exagerada a respeito de si mesmo,

dos outros e do mundo.

3. Cognições distorcidas e persistentes a cerca da causa e consequências do

evento.

4. Persistência no estado emocional negativo.

5. Diminuição no interesse e participação em atividades relevantes para o

individuo.

6. Sentimentos de distanciamento em relação a outras pessoas.

7. Incapacidade recorrente em sentir emoções positivas.

d) Alterações marcantes na excitação e na reatividade:

1. Comportamento irritadiço e surtos de raiva.

2. Comportamento imprudente autodestrutivo.

3. Hipervigilância.

4. Resposta de sobressalto exagerada.

5. Problemas de concentração.

6. Perturbações no sono.

Comentando  e  exemplificando  os  critérios  diagnósticos  anteriormente

mencionados  se  verifica  que  as  lembranças  intrusivas  (critério  a1)  e  recorrentes  no

TEPT são somente as recordações que causam angustia e são involuntárias. O sintoma

de  revivência  tem  como  exemplo  comum  sonhos  angustiantes  (critério  a2)  que

remontam o evento traumático ou ao menos se relaciona a este e as ameaças envolvidas
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ao  evento  traumático.  Pode  ocorrer  estados  dissociativos  em  que  o  indivíduo  se

comporta  como  se  o  evento  traumático  ocorresse  naquele  momento  (critério  a3),

podendo ter duração de segundos até dias. Este sintoma pode ocorrer com o indivíduo

ciente da realidade ao redor até a perda total do senso da realidade que o envolve. O

sofrimento  psicológico  (critério  a4)  e  a  reatividade  fisiológica  (critério  a5)  podem

ocorrer  com  frequência  em  momentos  que  o  indivíduo  é  exposto  a  eventos  que

remontam aspectos do evento traumático, como dias ventosos após ter vivenciado um

furacão ou ver o rosto de alguém que relembre o criminoso que o assaltou (DSM-V,

2014). 

Ainda há a evitação persistente a estímulos (critérios b1 e b2). Os estímulos

associados  com  o  trauma  são  sempre  ou  quase  sempre  evitados,  com  o  indivíduo

desprendendo grandes esforços para evitar pensamentos, pessoas, atividades diálogos ou

sentimentos que remontem ao trauma (DSM-V, 2014). 

Após o evento traumático pode vir a ocorrer também alterações negativas na

cognição  e  no  humor,  assumindo  a  formas  como  a  incapacidade  de  se  lembrar  de

aspectos importantes do evento que originou o trauma. Tal fato se deve basicamente a

amnésia  dissociativa  (critério  c1).  Ainda  há  as  constantes  expectativas  negativas

exageradas quando diz respeito a aspectos importantes da vítima do trauma, podendo se

manifestar numa mudança de visão das coisas, como por exemplo, “nunca mais poderei

confiar  em uma autoridade”  (critério  c2).  O indivíduo com TEPT pode também ter

concepções errôneas e persistentes a cerca das causas do evento traumático, podendo se

culpar ou culpar outras pessoas, como por exemplo, “a culpa é minha ter sido assaltado”

(critério  c3).  Os  estados  de  humor  negativos,  como medo,  raiva,  culpa,  surgem ou

pioram após a exposição ao evento (critério c4). Desinteresse e participação reduzida ou

nula em eventos que antes eram prazerosos para o indivíduo também ocorrem (critério

c5),  o  que  o faz  sentir-se  isolado do resto  das  pessoas  (critério  c6)  e  incapacidade

constante de sentir emoções positivas, como felicidade, satisfação, alegria (critério c7)

(DSM-V, 2014).

O TEPT pode causar no indivíduo afetado comportamentos, físicos e verbais,

agressivos, com pouca ou até nenhuma provocação prévia (critério d1). As vítimas do

TEPT  também  podem  adotar  um  comportamento  autodestrutivo,  como  a  direção

perigosa,  uso  excessivo  de  entorpecentes  e  comportamento  suicida  (critério  d2).  O

TEPT pode também deixar as vítimas hipersensíveis a potenciais ameaças, como por
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exemplo, uma vítima de acidente de carro ter grande medo da ameaça que carros podem

representar (critério d3). Estímulos inesperados podem ser bem reativos para as vítimas

do TEPT, mostrando respostas de tensão, nervosismo a ruídos elevados ou movimentos

inesperados  (critério  d4).  Também  é  verificado  dificuldades  de  concentração,  com

dificuldades  para  se  recordar  de  atividades  diárias  e  exercer  tarefas  que  exigem

concentração  (critério  d5).  Dificuldades  para  dormir  e  manter  o  sono  também  é

verificado, podendo este fato estar associado a pesadelos e preocupações com segurança

(critério d6) (DSM-V, 2014).

Sobre os critérios mencionados anteriormente Barlow (2016) completa:

Os  critérios  de  sintomas  descritos  devem  ser  cumpridos
simultaneamente por pelo menos um mês para receber um
diagnóstico  de  TEPT,  e  os  sintomas  devem ser  percebidos
como desconfortáveis ou como algo que causa prejuízos ao
funcionamento.  Uma  proporção  importante  dos
sobreviventes de trauma exibe sintomas coerentes com um
diagnóstico  de  TEPT  imediatamente  após  o  evento
traumático, mas as taxas caem quase pela metade dentro de
três meses a partir do trauma e depois tendem a estabilizar.
(Barlow, 2016, p.63)

3.1.3 Fatores de risco

O DSM-V (2014),  levanta  a  existência  dos  fatores  de  risco  associados  ao

TEPT, e os divide em 3 categorias:

a) Fatores pré-traumáticos

b) Fatores peritraumáticos

c) Fatores pós-traumáticos

3.1.3.1 Fatores pré-traumáticos

Esses  fatores  englobam  3  subtipos,  sendo  eles  de  acordo  com  o  DSM-V

(2014):

a) Temperamentais: São os problemas de ordem emocional e transtornos

mentais  prévios, como por exemplo,  transtorno do pânico, transtorno

depressivo, próprio TEPT ou transtorno obsessivo-compulsivo

b) Ambientais: Estes incluem indivíduos de situação socioeconômica mais

baixa, problemas na infância como a separação ou morte de familiares,

características culturais, situação de minoria racial ou étnica.
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c) Genéticos e fisiológicos: O gênero feminino e indivíduos mais jovens,

no momento de exposição evento traumático.

3.1.3.2 Fatores peritraumáticos

Esse  fator  inclui  a  gravidade  do  evento  traumático,  pois  quanto  maior  a

intensidade do trauma maior será a probabilidade de se desenvolver o TEPT, ameaça

evidente à vida, lesões pessoais, para militares ser causador ou testemunhar atrocidades

ou matar o inimigo (DSM-V, 2014).

3.1.3.3 Fatores pós-traumáticos

Esses fatores possuem dois subtipos como indica o DSM-V (2014):

a) Temperamentais:  São  as  avaliações  negativas,  métodos  de

enfrentamento inapropriados que o indivíduo pode vir a desenvolver e o

desenvolvimento de transtorno de estresso agudo.

b) Ambientais:  É  a  exposição  subsequente  ao  evento  a  lembranças

desagradáveis de maneira repetida, perdas financeiras e qualquer outra

perda que possa se relacionar ao trauma vivenciado.

3.2 Um breve histórico da Operação Iraque Livre

O atentado terrorista em 11 de setembro de 2001 às torres do World Trade

Center, nos Estados Unidos da América (EUA), serviu como o estopim para dar início a

motivações para invasão do Iraque, sob as argumentações do então presidente do EUA,

George W. Bush, que o atentado de 2001 deixou o país vulnerável, unido às alegações

de que o Iraque possuía  e  manufaturava  armas de destruição  em massa,  segundo o

Encyclopedia Britannica.

Em novembro de 2002 o Conselho de Segurança da Organização das Nações

Unidas  (ONU)  aprovou  a  resolução  1441  que  demandava  que  o  Iraque  permitisse

inspetores em suas instalações militares a fim de verificar a possível existência de armas

de destruição em massa, tendo a aprovação do governo Iraquiano. Entretanto em 2003 o

presidente Bush e o primeiro ministro do Reino Unido Tony Blair, declararam que o
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Iraque  continuava  a  impedir  inspeções  da  ONU  e  continuava  a  guardar  armas  de

destruição em massa. Sendo assim em março de 2003 o presidente Bush declarou o fim

dos laços diplomáticos com o Iraque, dando um ultimato de 48 horas para que Saddan

Hussein saísse do país. Com a recusa de Hussein de deixar o Iraque, na manhã de 20 de

março de 2003 os EUA junto com forças aliadas lançaram um ataque sobre o país dando

início ao conflito.

O conflito que se deflagrou foi denominado Operação Iraque Livre, que tendo

seu inicio em 2003 que teve uma duração de mais de oito anos, quando foi iniciada uma

nova operação em 1 setembro de 2010, chamada de Operação Novo Amanhecer que

com o nome procurava demonstrar a intenção dos EUA em dar um fim ao conflito.

A OIL, durante seu curso, contou com um efetivo de mais de 1.5 milhões de

soldados  estadunidenses,  dos  quais  4.474  morreram  em  serviço  e  32.226  ficaram

feridos, segundo o Democratic Policy and Communications Center (DPCC).

3.3 Efeitos psicológicos do combate

Durante os conflitos armados os envolvidos, em especial os militares,  ficam

expostos a riscos e consequências de natureza diversas. No caso específico deste estudo

se destaca o efeito psicológico, e o grupo de estudo foi limitado aos militares. 

O militar durante suas ações no combate está exposto a situações que podem

gerar  consequências  psicológicas,  situações  essas  como  risco  a  sua  vida,  de  seus

companheiros,  decisões  de  matar  ou  não  um  alvo,  ver  companheiros  mutilados,

distância da família, este é o chamado de estresse de combate. “O termo estresse de

combate surgiu durante a Guerra Civil  americana (1861-1865),  também chamada de

Guerra de Secessão, identificado como nostalgia ou saudades de casa”. (apud Lewgoy,

2016, p.16)

Barlow (2016) comenta os resultados de um estudo feito  com veteranos da

guerra do Vietnam que evidência a prevalência de transtorno psicológico advindo do

combate, em específico o TEPT, mostrando a prevalência deste mesmo após o combate.

O maior estudo feito com veteranos de guerra até hoje, o National Vietnam
Veterans  Readjustment  Study  (NVVRS;  Kulka  et  al.,  1990),  foi
encomendado pelo Congresso dos Estados Unidos em 1983 para avaliar o
TEPT e outros problemas psicológicos após a Guerra do Vietnã. Nos anos da
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guerra, mais de 8 milhões de pessoas serviram nas forças armadas do país.
Dessas, 3,1 milhões serviram no Vietnã (veteranos de combate), e o restante
serviu  em outras  regiões  ou dentro  do  próprio  país  (veteranos  da  mesma
época). As mulheres perfaziam 7,2 mil entre os militares servindo no Vietnã,
e mais de 255 mil  mulheres  estavam servindo em outros  locais  durante a
guerra.  O  NVVRS  realizou  entrevistas  detalhadas  e  avaliações  com  três
grupos:  1.632 veteranos  que serviram no Vietnã,  716 veteranos  ativos na
época da guerra (mas não no Vietnã) e 668 não veteranos/civis, para um total
de 3.016 participantes. 
Os  resultados  do  NVVRS  indicaram  que  a  maioria  dos  veteranos  que
serviram realmente no Vietnã se adaptaram bem à vida civil e não sofreram
TEPT ou outros problemas, mas os pesquisadores também encontraram 31%
de homens e 27% de mulheres veteranos que tiveram um diagnóstico integral
de TEPT em algum momento de suas vidas. Além disso, 15% dos homens e
9% das mulheres  tinham TEPT na época do estudo, mais de uma década
depois do fim da guerra. Essas taxas se traduziam em 479 mil veteranos do
Vietnã com TEPT na época. Também foram encontrados 11% de homens e
8% de mulheres veteranos com sintomas e problemas relevantes,  mas que
não atendiam aos critérios totais de TEPT, o que se traduzia em mais 350 mil
homens  e  mulheres,  somente  nos  Estados  Unidos,  que  estavam  ainda
sofrendo no período posterior à guerra. (Barlow, 2016, p.65)

3.3.1 As características do militar em combate

Para este estudo torna-se importante elencar as características do militar  em

combate, tendo em vista que este se encontra em uma situação diferente da sua rotina

diária normal, como comenta Lewgoy sobre as Forças de Defesa de Israel:

O cenário mais difícil para os militares era enfrentar o desafio de ter que 
retirar os mortos e feridos do campo de batalha e ainda ter que manter o 
compromisso de continuar na guerra. Esta experiência exige uma atenção 
redobrada para esses militares, pois eles vivenciam o medo e o terror que os 
afetam psicologicamente e que não estão preparados para viver essas 
situações, consideradas de pânico, de agonia. (Lewgoy, 2016, p.26)

Lewgoy  aponta  fatores  geradores  de  estresse  levantados  pelo  Centro  de

Estudos de Pessoal (CEP) com o primeiro contingente da Missão das Nações Unidas

para Estabilização do Haiti (MINUSTAH):

[...]os  estressores  mais  intensos  encontrados  pelo  I  Contingente  da
MINUSTAH,  em  2005,  em  ordem  decrescente  de  importância  foram:
condições miseráveis  de vida da população local,  estar longe da família e
amigos,  risco  pessoal  de  ferimentos  e  morte  durante  a  missão,  estar
vulnerável  ou sujeito a incidentes e não poder reagir  com poder de fogo,
dificuldade de comunicação com a população local, contato com cadáver ou
restos mortais, falta de poder mudar as circunstâncias de vida da população
local,  ficar  confinado/isolado  na  base,  problemas  com  equipamentos  de
trabalho  e  poucos  recursos  (computadores  e  telefones)  para  se  comunicar
com a família e amigos. (Lewgoy, 2016, p.18)
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Nesse contexto fica evidenciada a necessidade de um tratamento diferenciado
para os militares inseridos no combate, no sentido da busca por um acompanhamento
não  só  da  saúde  física  do  militar,  assim  como  a  mental.  É  necessário  que  tal
acompanhamento seja  feito de forma a identificar  os estressores no ambiente  que o
militar se encontra, tornando possíveis ações que visão diminuir os efeitos estressores
no militar. Acerca do tema Lewgoy diz:

Vale  lembrar  que  não  se  trata  apenas  de  uma  simples  necessidade  de
tratamento, mas também de um aspecto estratégico e operacional,  pois um
soldado incapacitado por medo e trauma é tão inútil para o combate quanto
um soldado ferido. Dessa forma, é imperativo que as Organizações Militares
(OM) aprendam a prevenir e tratar o TEPT em vítimas ou estarão correndo o
risco de ter o poder de combate substancialmente reduzido. (Lewgoy, 2016,
p.26)

3.3.2 Ocorrência do TEPT em militares na situação de combate 

O reconhecimento do impacto psicológico do combate em militares remonta a

períodos anteriores  a  Primeira  Guerra  Mundial  (Hines  et  al.,  2014),  como já  citado

anteriormente foi a introducão do termo TEPT no DSM-III em 1980 que mudou de

forma considerável a visão a cerca do assunto, dando a este a importância necessária.

O emprego de militares em operações internacionais no Iraque e Afeganistão

até as operações de manutenção da paz da Organização das Nações Unidas (ONU) nos

últimos 20 anos têm exposto os militares a situações de combate de natureza diferente,

como  a  exposição  a  explosivos  improvisados  o  que  tem  aumentado  de  forma

considerável as taxas de mortos e feridos. Tal situação fez crescer o número de militares

com TEPT durante o emprego no combate e mesmo após este tornando o TEPT um

problema de saúde preocupante. (Hines et al., 2014)

Atualmente  a  prevalência  do  TEPT  é  afetada  por  vários  fatores.  A

probabilidade  de  desenvolver  o  TEPT é  maior  em militares  no  papel  de

combate e tem sido visto que esta probabilidade quase que dobra em alguns

estudos.  Com  os  efetivos  na  força  de  reserva  tem  sido  se  notado  o

desenvolvimento  de  problemas  de  saúde  mais  severos  após  o  emprego,

quando  comparado  com  as  forças  regulares.  (Hines  et  al,  2014,  p.469,

tradução do autor)

Em estudo realizado com militares que serviram no Afeganistão e no Iraque

(apud, Lewgoy, 2016), questionou os militares a cerca de suas experiências durante as

operações  e  ainda  sintomas  de  estresse  advindos  do  combate.  Foi  verificado  que

soldados e fuzileiros que foram submetidos aos maiores estressores de combate foram
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os que mais vieram a apresentar problemas mentais, se resumindo num valor de 10% a

18% dos militares que estiveram em combate (Lewgoy, 2016).

 

Nas pesquisas americanas, os estudiosos acharam certos fatores que levariam
os  militares  a  contrair  o  TEPT,  incluindo:  longos  períodos  de  tempo em
missão, exposições maiores ao combate,  estar localizado mais próximo ao
inimigo, ver outros militares mortos ou feridos, os militares com postos mais
baixos  sofrem mais,  os  solteiros,  com problemas  familiares,  membros  da
Guarda  Nacional  ou  da  Reserva,  pessoas  do  gênero  feminino,  grupos  de
etnias hispânicas. (Lewgoy, 2016, p.32) 

Do exposto até agora das causas do TEPT no subgrupo de militares envolvidos
no combate, o fator que se pode levar como sendo o mais crítico na causa do TEPT é a
exposição ao risco durante o combate.  Militares  que são constantemente  expostos a
situações de elevado risco indicam estar mais propensos a desenvolverem o transtorno
durante  ou  após  o  seu  emprego,  ainda  que  esse  fator  de  exposição  ao  risco  não  é
suficiente por si só para dar uma explicação da causa do TEPT no subgrupo de militares
(Richardson et al., 2010). 

Exposição ao risco de combate tem sido a explicação para as diferenças de
diagnósticos do TEPT observadas entre as forças de combate dos EUA e de
outras  nações.  Tropas  de diferentes  nações  são empregadas  em diferentes
áreas,  o que deve criar diferenças nos níveis de exposição significativa ao
risco. (Richardson et al., 2010, p.7, tradução do autor)
 

3.3.2.1 Escala de Exposição ao Combate

Para se avaliar a exposição dos militares ao estresse de combate, que pode vir a

gerar o TEPT, foi desenvolvido a Escala de Exposição ao Combate (Combat Exposure

Scale - CES) (Barlow, 2016).

A CES foi  criada  por  uma equipe  no  Veteran  Affairs  National  Center  for

PTSD, com o objetivo de medir a exposição dos militares aos estressores do combate,

levando em consideração que tais estressores são a causa central do desenvolvimento do

TEPT  nesse  subgrupo  de  militares.  A  escala  busca  quantificar  a  experiência  de

exposição ao combate do militar através de uma revisão retrospectiva do que ocorreu

(Keane et al., 1989).

A CES é composta por sete itens de auto relato do paciente que avaliam os

estressores  do  período  de  guerra  a  que  os  militares  foram  expostos.  Os  itens  são

medidos do seguinte modo, frequência de exposição de 1 à 5, sendo 1 = “nunca” até 5 =

“mais que 50 vezes”, em relação a duração de 1 à 5, sendo 1 = “nunca” até 5 = “mais do

que 6 meses” e a frequência de baixas de 1 à 4, sendo 1 = “ninguém” até 4 = “mais de
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50%’’. Desse modo os militares são pedidos para responderem  baseados na exposição a

diferentes situações do combate, como ter que atirar no inimigo ou realizar missões de

alto  risco.  A pontuação total  da CES é calculada,  usando-se a  soma ponderada dos

escores ( que podem ir até de 0 a 41), tendo o resultado classificado em categorias de

exposição ao combate que vão de 1 à 5, sendo 1 = “exposição leve” e 5 = “Grande

exposição” (U.S Department of Veterans Affairs). 

.

3.3.2.2 Ocorrência do TEPT em militares durante a OIL 

Desde o início dos conflitos no Oriente Médio, pós-atentado do 11 de Setembro

de 2001, mais de 1 milhão de militares estadunidense foram empregados durante a OIL

(DPCC) e ao menos 37% deles foram empregados mais de uma vez, o que ocasionou

um inegável impacto a saúde mental desses militares (Litz; Schlenger, 2009).

Um  estudo  (apud  Litz;  Schlenger,  2009)  realizado  com  militares  do  EUA,

exército e fuzileiros navais, antes e após o emprego na OIL verificou a existência do

TEPT em cerca de 18% desses militares, um número consideravelmente maior quando

comparado com outras operações como a realizada no Afeganistão que teve uma taxa de

12%. O mesmo estudo ainda fez uma análise com militares que foram reempregados, 30

dias após o reemprego, verificando uma alta taxa de exposição a estressores bem como

de militares diagnosticados com o TEPT. Em estudos subsequentes ainda foi verificado

o provável diagnóstico de TEPT em militares cerca de um ano após seu emprego na

OIL, com taxas de diagnóstico em torno de 16.6% (apud Litz, Schlenger, 2009).

Estudo realizado em 2007 (apud Litz, Schlenger, 2009) que comparou dados dos

militares  empregados na  OIL antes  de serem reempregados  e  4 a  10 meses  após o

reemprego,  foi  verificado  um aumento  na  taxa  de  provável  TEPT nos militares,  de

11.8% para 16.7% e ainda um aumento nas taxa de TEPT nos militares em reserva de

12.7% para 24.5%, tornando um dado digno de uma atenção especial tendo em vista que

cerca de 40% das tropas da OIL eram de militares em reserva.

Do  exposto  até  o  momento  pode-se  verificar  que  o  militares  que  foram

empregados durante a OIL ficaram mais sujeitos a desenvolver o TEPT quando estavam

diante  de  situações  de  alto  risco,  expostos  a  estressores  de  forma  mais  frequente,

afetados pelo estresse do possível emprego levando-os a imaginar o que poderia ocorrer

durante o emprego, o que oferece uma possível explicação para as taxas de provável
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TEPT nos  militares  antes  do  emprego  e  aqueles  em reserva  e  ainda  quando  esses

militares  eram  sujeitos  a  situação  de  serem  reempregados  a  probabilidade  de

desenvolver o TEPT aumentava de maneira considerável, tendo em vista o retorno de

exposição  aos  estressores,  como a  situação  de  se  ferir,  ver  companheiros  feridos  e

mortos, o moral baixo por estar na situação de reemprego.

3.4 Tratamentos para o TEPT

Apesar de relatos de o TEPT serem antigos o mesmo só começou a ser tratado

com mais seriedade em tempos recentes, sendo tratado tradicionalmente com o suporte

de psiquiatras, psicólogos e com ajuda de remédios que visam controlar os sintomas

mais evidentes, como a ansiedade, depressão, mudanças repentinas de humor (Lewgoy,

2016). 

As vítimas de traumas que desenvolvem o TEPT por vezes podem demonstrar

dificuldades  para  procurar  o  tratamento  adequado,  pelo  fato  da  vítima  poder

desenvolver  o  sintoma  de  resistência.  Os  indivíduos  com  TEPT  querem  ajuda,

entretanto  têm  dificuldades  em  confiar  em  outras  pessoas,  incluindo  os  próprios

terapeutas responsáveis por conduzir o tratamento.

Os pacientes com TEPT podem ser difíceis de envolver e tratar, em função de
sua  ambivalência  em  relação  à  terapia.  Eles  querem  ajuda,  mas  temem
encarar suas recordações e têm dificuldades de confiar nos outros, incluindo
os terapeutas. Também podem sentir muita vergonha em relação ao evento
traumático, o que prejudica sua disposição de revelar informações que julgam
gerar rejeição por parte de outras pessoas. É claro que é importante lembrar
que os comportamentos de evitação, incluindo o de evitar pensamentos sobre
o trauma, fazem parte dos critérios de TEPT, de modo que se deve esperar
que a evitação ocorra no contexto do tratamento. (Barlow, 2016, p. 79)

Há atualmente a predominância de quatro formas de tratamento para o TEPT

como diz Barlow (2016): enfrentamento, tratamentos em exposições, terapia cognitiva,

tratamentos combinados, dessensibilização e reprogramação dos olhos.

 3.4.1 Inoculação do Estresse
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O Treinamento de Inoculação do Estresse (TIS) tem como objetivo fornecer ao

paciente  a  sensação  de  domínio  sobre  seu  medo,  ensinando-o  habilidades  de

enfrentamento do estresse (Barlow, 2016).

Barlow (2016) diz que o método é feito de forma flexível para se ajustar a cada

problema e necessidade individual, sendo desenvolvido em fases distintas. A primeira,

preparação,  consiste  em  um  elemento  educativo  que  visa  possibilitar  o  paciente  a

entender a natureza e a origem do seu medo, ansiedade e o trauma em si. Já a segunda

fase se constitui no treinamento de habilidades de enfrentamento por intermédio de três

canais, físico ou autônomo, comportamental e cognitivo. No enfrentamento por meio do

canal  físico  o  paciente  é  ensinado  técnicas  de  relaxamento  muscular  e  controle  da

respiração. No canal comportamental o paciente é ensinado a se visualizar situações que

provoquem o medo e a ansiedade e se imaginar controlando-as. Por último no canal

cognitivo  o  paciente  é  ensinado  a  identificar  auto  declarações  negativas  para  então

aprender a substituí-las por declarações mais positivas.

3.4.2 Técnica de Exposição

A  técnica  consiste  na  exposição  do  paciente,  diagnosticado  com  TEPT,  a

gatilhos iniciadores do medo, assim como a exposição à recordação do trauma em si. A

técnica requer que o paciente confronte a situações que geram o medo e o trauma e se

imagine vivenciando-as por longos períodos (Barlow, 2016). Barlow (2016) cita alguns

estudos que se utilizaram de realidade virtual para explorar essa técnica.

Rothbaum,  Hodges,  Ready,  Graap  e  Alarcon  (2001)  fizeram experiências
com o uso de realidade virtual para tratar veteranos do Vietnã. O veterano
com TEPT pode andar de helicóptero virtualmente no Vietnã,  com armas
disparando,  ou  dirigir  um veículo  em ruas  do Oriente  Médio,  bem como
vivenciar  outros  estímulos  que  possam  evocar  recordações  de  eventos
traumáticos. (Barlow, 2016, p.75)

3.4.3 Intervenção Cognitiva

Este método de tratamento consiste em duas formas. A primeira é voltada ao

presente do paciente, utilizando diários para trazer a tona pensamento que o paciente

teve  durante  a  semana,  assim o  paciente  é  ensinado a  identificar  e  questionar  seus
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pensamentos  irracionais  utilizando-se  de  argumentos  mais  realistas  e  baseados  em

evidências.  A  segunda  forma  se  concentra  nos  eventos  que  causaram  o  trauma  no

paciente,  focando  no  significado  e  que  estes  têm  para  o  mesmo.  Desse  modo  o

tratamento irá ficar voltado em como o evento causador do trauma foi distorcido pelo

paciente e vai incluir o questionamento socrático e planilhas cognitivas que irão ensinar

o  paciente  a  questionar  seu  pensamento  a  cerca  dos  eventos  traumáticos  e  as

consequências desses eventos para o próprio indivíduo (Barlow, 2016).

3.4.4 Método de tratamento estadunidense

 Torna-se interessante para este estudo levantar  o método de tratamento do

TEPT utilizado nos EUA, tendo em vista o foco desse estudo. Lewgoy (2016) comenta

sobre um estudo que indica uma maior taxa de estressores nos militares estadunidenses

que participaram das operações no Iraque quando comparados com aqueles que foram

empregados no Afeganistão, ocasionando maiores taxas de diagnóstico de TEPT.

Tendo em vista a crescente no aumento de TEPT nos seus militares, a Marinha

dos EUA criou um aplicativo para smartphone com o objetivo de auxiliar os líderes de

fração a gerenciarem o comportamento de seus subordinados, ajudando-o dessa forma a

identificar aqueles militares que estão sob o efeito de estresse, podendo assim prover o

adequado apoio (Lewgoy, 2016).

Figura 3 – Aplicativo Navy Leader’s Guide
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Com o uso deste aplicativo, os Oficiais em posição de comando são 
considerados os líderes e elementos chave para os subordinados que buscam 
apoio e ajuda, caso seja necessário; por isso, há a necessidade de 
aproximação entre líderes e liderados, para que haja uma aproximação e 
confiança mútua no tratamento do estresse. (Lewgoy, 2016, p.33)

O Navy Operational Stress Control (OSC) usa o Modelo Contínuo de Estresse,

com o objetivo de mudar a cultura dos cuidados relacionados ao estresse do combate. A

OSC determina  que os militares  devem receber  o treino específico  para combater  o

estresse, se baseando na tabela da figura 4.

A  tabela  é  dividida  em  quatro  cores  representando  diferentes  níveis  de
estresse.  Verde  para  pronto  emprego,  amarelo  para  reação,  laranja  para
distúrbios  e  vermelho  para  doente.  Comparando  aos  sinais  de  trânsito,  o
verde pode seguir em frente, vermelho significa parar e o amarelo e laranja
são  cores  transitórias  e  progressivas,  ou  seja,  exigem  atenção.  (Lewgoy,
2016, p.35)

Nos EUA os sintomas de ansiedade são tratados, geralmente, em ambulatórios
com resultados eficientes. Tendo seu tempo e modo de tratamento decidido de acordo
com os sintomas do tipo de ansiedade que são apresentados pelo militar. Enquanto a
ansiedade consegue ser tratada em curto prazo, os militares que apresentam o TEPT já
necessitam de um tratamento mais intensivo, com um maior tempo de duração para que
o mesmo tenha sucesso. O aplicativo, Navy Leader’s Guider, determina que os militares
que estão na ativa que não demonstram melhoras em até 12 meses serão avaliados por
junta  médica  (Lewgoy,  2016).  Desse modo esse  método de  tratamento  utilizado  na

Figura 4 – Modelo de Estresse Contínuo

Fonte: apud Lewgoy, 2016
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Marinha dos EUA, depende de maneira evidente da atuação dos comandantes de fração,
pois  este  será  a  ligação  entre  os  seus  subordinados  que  podem  estar  apresentando
sintomas do TEPT e os profissionais que estão habilitados para tratá-los. 

Seguindo as instruções do aplicativo, líderes não devem agir como 
conselheiros e sim como intermediários para essa ajuda, reforçando que a 
busca por tratamento não é um sinal de fraqueza, mas de força. Deve, 
também, lembrar aos subordinados que esses transtornos não tornam a pessoa
perigosa e que a ajuda dissipa o preconceito sobre a ansiedade e o TEPT. 
(Lewgoy, 2016, p.36)
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4 CONCLUSÃO

Os objetivos da pesquisa acima foram  analisar o TEPT, verificando como o

mesmo ocorre, levantando as condições as quais o indivíduo pode vir a desenvolver o

transtorno, em específico àqueles que estão envolvidos na situação de combate, no caso

do  nosso  estudo  o  público  militar.  No  caso  dos  militar  foi  interessante  fazer  uma

pesquisa  das  condições  únicas  a  que  são  expostos,  levantando  as  peculiaridades  da

profissão  e  como  estas  podem  contribuir  de  forma  consideravelmente  para  o

desenvolvimento do TEPT, principalmente durante a exposição ao combate.  Para tal

estudo foi  usado à  situação dos  militares  durante  a  OIL,  um conflito  relativamente

recente e com inúmeros casos confirmados de TEPT. Por fim foi feito um levantamento

dos  possíveis  tratamentos  existentes  para  tratar  vítimas  do  TEPT,  novamente  tendo

especial atenção para o público militar. A partir desse estudo, a proposta principal foi

verificar se os militares  que são expostos ao combate possuem risco de desenvolver

transtornos psicológicos, no caso o TEPT, e como estes podem ser tratados durante e

posteriormente ao combate.

Ao longo de todo o trabalho acima foi nítida a preponderância dos assuntos

tratados,  que  resultaram em constantes  pesquisas  na  atualidade.  O trauma,  que  é  o

evento causador direto do TEPT, abordado e definido no DSM-V, tem sido cada vez

mais estudado no meio militar, tendo em vista as características únicas da profissão e a

necessidade de manter os militares  com uma excelente saúde física e mental  para o

desempenho de suas funções.

A profissão militar apresenta inúmeras peculiaridades que precisam ser levadas

em questão, como o fato dos militares estarem sujeitos a se envolver em um combate

real. Os trabalhos pesquisados como, Lewgoy (2016), Barlow (2016), DSM-V (2014)

dentre  outros  usados  nesse  estudo  mostraram  a  importância  do  estudo  dos  efeitos

psicológicos do combate, demonstrando que o estresse e o trauma gerados pelo combate

não é algo incomum de se desenvolver nos militares como foi verificado com o estudo

da OIL. Com isso é possível dizer a seriedade com que esse assunto deve ser tratado,

buscando conscientizar os militares a cerca do tema. 

No  estudo  do  TEPT  foi  possível  definir  do  que  se  trata  este  transtorno

psicológico, definindo seus dois causadores, o trauma e o estresse. Diante do exposto foi

levantado como e quais são as condições necessárias para a ocorrência do mesmo e
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como e quais os sintomas apresentados pelo indivíduo afetado pelo trauma, de forma a

diagnosticar o mesmo permitindo o desenvolvimento do resto do trabalho.

No que concerne à análise dos efeitos psicológicos do combate foi procurado

levantar as situações a que os militares envolvidos no combate estão sujeitos, tendo sido

possível verificar as variáveis do ambiente de combate que podem vir afetar a saúde

mental dos militares com o consequente desenvolvimento do TEPT. Com esse estudo

foi visto a diversidade de causadores de trauma e estresse que afetam militares. 

Com  base  nos  efeitos  do  combate  na  saúde  mental  dos  miliares  foi

desenvolvido  o  último  tópico  deste  estudo,  em que  foi  feito  um levantamento  dos

possíveis tratamentos que podem ser aplicados nos indivíduos afetados e diagnosticados

com o TEPT. O estudo mostrou a necessidade do acompanhamento da saúde mental dos

militares, assim como é feito no tocante a saúde física, buscando o tratamento adequado

para  aqueles  que  assim  o  necessitam.  Desse  modo  a  importância  do  adequado

tratamento ganha grande relevância levando em conta que a falta do mesmo pode vir a

criar  consequências  desastrosas,  como  o  suicídio  dos  militares  afetados,  o

comprometimento  das  missões  tendo  em  vista  a  falta  de  capacidade  psicológica

daqueles que desenvolvem o TEPT, a possibilidade da doença afetar a vida pessoal do

militar e o ambiente profissional.

Durante  as  pesquisas  se  notou  o  eficácia  dos  tratamentos  propostos,  se

verificando as diferentes maneiras de se lidar com o estresse originado com os traumas

do combate, se baseando principalmente no modo de tratamento dos EUA. De um modo

geral os métodos de tratamento podem ser misturados objetivando adequá-los a cada

indivíduo para garantir sua eficácia.

Uma sugestão de pesquisas interessante para trabalhos futuros é a realização de

um trabalho de campo, com aplicação de diversos métodos práticos e ajustes do que seja

necessário, se baseando no DSM-V (2014), Barlow (2016) e outras obras usadas nesse

trabalho. Ainda é oportuno fazer um estudo com aplicação para as FFAA brasileiras,

tendo em vista a participação cada vez maior das nossas tropas em missões de GLO e de

Paz, que invariavelmente envolvem o uso da força em algum momento.
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