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RESUMO 
 

PREVALÊNCIA DO TRANSTORNO DO ESTRESSE PÓS-TRAUMÁTICO EM 

OPERAÇÕES MILITARES DO EXÉRCITO BRASILEIRO 
 

 

AUTOR: Cad Victor Passos Florencio Machado 

ORIENTADOR: Maj QCO Flávio Ferreira da Silva 

 

Este trabalho consiste em descrever e analisar o Transtorno do Estresse Pós-traumático (TEPT) 

em operações militares do Exército Brasileiro. Para contextualizar o estudo buscou-se dados 

produzidos dados produzidos por tropas brasileiras participantes da MINUSTAH, mais 

especificamente do primeiro ao quarto contingentes e o oitavo contingente. Para isso teve como 

objetivos definir o TEPT de maneira geral, analisar a correlação do TEPT e o estresse de 

combate, apresentar os principais fatores do combate que contribuem para o estresse, e 

apresentar a experiência das tropas brasileiras e casos de estresse nas operações que 

participaram. A metodologia adotada para atingir esses objetivos foram, predominantemente, a 

pesquisa bibliográfica e a documental, ambas de caráter qualitativo e descritivo, os quais 

obtiveram dados estatísticos relacionado a incidência de estresse e TEPT em tropas brasileiras. 

Com esses métodos buscamos responder o seguinte questionamento: Quais são os principais 

fatores estressores presentes nas operações militares que o Exército Brasileiro vem atuando que 

podem desenvolver o Transtorno do Estresse Pós-traumático nos militares envolvidos? Como 

conclusão de toda a pesquisa verificou-se que o TEPT está diretamente ligado ao estresse de 

combate e seus fatores, provocando diversos sintomas que prejudicam gravemente a vida do 

militar ou ex-combatente. Com isso é necessário uma maior atenção e estudo acerca deste 

assunto, buscando medidas ativas para evitar a ocorrência deste problema em nossos militares. 

 

Palavras Chaves: Transtorno do Estresse Pós-traumático; Estresse de combate; Psicologia, 

Operações Militares, MINUSTAH 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 
 

PREVALENCE OF POST-TRAUMATIC STRESS TRANSTORN IN MILITARY 

OPERATIONS OF THE BRAZILIAN ARMY 

 

 

AUTHOR: Cad Victor Passos Florencio Machado 

ADVISOR: Maj QCO Flávio Ferreira da Silva 

 

This work consists of describing and analyzing the Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) in 

military operations of the Brazilian Army. In order to contextualize the study, data produced 

were produced by Brazilian troops participating in MINUSTAH, specifically the first to fourth 

contingents and the eighth contingent. The purpose of this study was to define PTSD in general, 

analyze the correlation of PTSD and combat stress, present the main factors of combat that 

contribute to stress, and present the experience of Brazilian troops and cases of stress in the 

operations that participated. The methodology used to reach these objectives was 

predominantly the bibliographic and documentary research, both qualitative and descriptive, 

which obtained statistical data related to the incidence of stress and PTSD in Brazilian troops. 

With these methods we try to answer the following question: What are the main stressors 

present in the military operations that the Brazilian Army has been working on that can develop 

Posttraumatic Stress Disorder in the military involved? As a conclusion to the entire research it 

was found that PTSD is directly linked to combat stress and its factors, causing several 

symptoms that seriously damage the life of the military or ex-combatant. This requires more 

attention and study on this subject, seeking active measures to avoid the occurrence of this 

problem in our military. 
 

Key Words: Post Traumatic Stress Disorder, Combat Stress, Psychology, Military Operations, 

MINUSTAH 
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1  INTRODUÇÃO 

 

Traumas e desastres são situações pela qual a maioria das pessoas vão passar 

algum dia na vida, e desde os primórdios nossa evolução já tratou de como podemos nos 

adaptar melhor às condições de um ambiente com características voláteis, incertas, e 

muitas vezes extremas. Cerca de metade da população sobrevive a pelo menos um 

episódio traumático, e após conseguir sobreviver, ela continua revivendo este episódio 

em sua mente, esta é a forma como nosso corpo aprende e processa aquela situação para 

depois seguir com a rotina normal da vida. 

O Transtorno do Estresse Pós-traumático (TEPT) se desenvolve quando um 

indivíduo passa por diversas situações traumáticas, muitas vezes em um curto período de 

tempo, e isto leva a diminuição da capacidade que a mente possui de lidar com esses 

eventos e os seus impactos psicológicos (FIGUEIRA E MENDLOWICZ, 2003). 

Embora o TEPT não seja algo exclusivo dos militares, uma vez que qualquer 

pessoa, que tenha vivenciado uma situação aterrorizante em que a morte ou ferimentos 

graves são possíveis, pode desenvolver a doença (casos de desastres naturais, incidentes 

terroristas, acidentes sérios, casos de violência brutal), as diversas condições extremas 

pelas quais os combatentes passam favorecem muito mais o desenvolvimento da doença. 

A pessoa que possui o transtorno desenvolve diversos sintomas como: flashbacks 

do combate, paranoia constante, depressão, insônia, irritabilidade, sobressaltos, fuga de 

lugares com características do evento traumático, respostas fisiológicas de medo ( 

semelhante a um ataque de pânico), sentimento de “anulação” dos prazeres, afastamento 

das pessoas próximas, incapacidade de socialização, propensão ao abuso de drogas, e nos 

casos mais extremos leva a cometer ações de violência e até mesmo o suicídio 

(FIGUEIRA E MENDLOWICZ, 2003). 

Por isso é extremamente necessário que esses militares possuam bons serviços de 

atendimento e acompanhamento, que possam oferecer o tratamento tanto medicamentoso 

quanto psicoterápico, o mais rápido possível, já que quanto mais cedo a ajuda chegar, 

maiores serão as chances de superar o trauma. 

  

Comentado [F2]:  
 
1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 
1.2 OBJETIVOS 
1.3 ESTRUTURA DO TRABALHO (DESCREVER A ESTRUTURA DO 
TRABALHO) 

Comentado [F3]:  
 
......, conceito elaborar por XXX, se desenvolve..... 

Comentado [F4]:  
Nas descrições do fenômeno feitas por XXXX, a pessoa..... 
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Diferentemente dos conflitos armados que ocorrem em locais como o Oriente 

Médio em que soldados podem apresentar muito mais agressividade, as operações 

desencadeadas pelo Exército Brasileiro exigem muitas vezes que os indivíduos se 

deparem com situações onde são forçados a manterem uma postura passiva. Isso por 

vezes desperta o sentimento de frustração e conflito de papéis, ainda mais quando há 

exposição a maior risco de vida. 

Esta pesquisa se justifica principalmente pela evolução do contexto de atuação 

atual do Exército Brasileiro, principalmente as operações GLO (reguladas pela 

Constituição Federal, em seu artigo 142; pela lei complementar 97, de 1999; e pelo 

Decreto 3897, de 2001)  e Missões de Paz da ONU, que são caracterizadas pela mudança 

de ambiente operacional e fatores de estresse bem diferentes do combate convencional. É 

necessário que haja uma análise e uma reflexão crítica sobre TEPT e o seus fatores de 

desenvolvimento, de maneira que as nossas lideranças estejam aptas a atuarem de forma 

adequada na identificação e no tratamento desta condição e utilizem uma conduta 

adequada seus subordinados que necessitam de atenção na área psicológica. O TEPT é 

uma doença que acomete cada vez mais militares no mundo inteiro, e é interessante que 

o Exército acompanhe os estudos nesta área para que seus homens possam continuar a 

zelar pela missão constitucional, e manter prestígio de nossa Instituição perante a 

sociedade brasileira e perante os maiores exércitos de todo o globo. 

1.1 PROBLEMA 

 

O Exército Brasileiro desempenha hoje um papel fundamental na sociedade 

desenvolvendo diversas operações amplo espectro, que inclui operações ofensivas, 

defensivas, de pacificação e apoio a órgão governamentais ou autoridades civis, no 

mesmo espaço físico, de forma simultânea e sucessiva. Trata-se de um conceito 

empregado em operações de garantia da lei e da ordem, pacificação e ocupação de 

comunidades, missões de paz das nações unidas, e ocorrem muitas vezes em ambiente de 

interagências. 

Todas essas circunstâncias na qual o Exército Brasileiro tem atuado nos leva a 

problematizar os seguintes questionamentos: quais são os fatores que podem desenvolver 

Estresse Pós-traumático no contexto das operações que o Exército Brasileiro participa 

atualmente? 

 

Comentado [F5]: Lei que regulamenta as operações de GLO 
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1.2 OBJETIVOS 

 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Verificar as principais características e aspectos do Transtorno de Estresse Pós-

traumático no contexto das missões desempenhadas pelo Exército Brasileiro na 

atualidade 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

Identificar os fatores influenciam o desenvolvimento do Transtorno do Estresse 

Pós-traumático. 

 Identificar os fatores que influenciam no desenvolvimento do TEPT dentro do 

combate contemporâneo. 

 Analisar como o estresse de combate pode levar ao desenvolvimento do TEPT.  

 Apresentar dados que confirmem a incidência do estresse de combate no âmbito 

das operações executadas pelo Exército Brasileiro.  

. 

 

1.3 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

 Após a realização da pesquisa bibliográfica e da coleta de dados, o trabalho foi 

organizado em estruturado em seis capítulos. 

 O primeiro capítulo é a introdução do qual aborda se de maneira sucinta o tema 

do trabalho, expondo os objetivos, o problema e estrutura 

 O segundo capítulo, referencial teórico, vai discorrer sobre todo o conteúdo 

teórico acerca do tema, abordando principalmente sobre o Transtorno do Estresse Pós-

traumático e Estresse de combate. 

 O terceiro capítulo versa sobre referencial metodológico, no qual se aborda 

sobre as metodologias utilizadas para a coleta de dados e desenvolvimento do trabalho. 

 O quarto capítulo, resultados e discussão, analisa os dados obtidos de pesquisas 

referentes aos contingentes que participaram da MINUSTAH, expondo os principais 

fatores estressores atinentes dessa missão. 



14 
 

 O quinto capítulo, Considerações Finais, realiza uma conclusão do trabalho 

realizado, expondo os resultados obtidos e análises finais. 

 E finalmente o sexto e último capítulo que expõe todas as referências utilizadas 

para a confecção deste trabalho 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 
 

O tema de pesquisa insere-se na linha da psicologia mais especificamente sobre o 

Estresse Pós-traumático, tendo como campo de pesquisa a área de Operações militares 

em que Exército Brasileiro atua. 

 

2.1 REVISÃO DA LITERATURA 

 

Buscando referenciar e identificar o que de mais relevante e atualizado tem sido 

produzido referente ao tema proposto dessa monografia, foram selecionados e 

pesquisados artigos, livros e manuais relacionados ao tema. Desta maneira, destacam-se 

principalmente o artigo de Figueira e Mendlowicz (2003) e o livro de Kennedy e Zillmer 

(2009). Acerca dos estudos relacionados a MINUSTAH, destacam se aqueles referentes 

ao do primeiro ao quarto contingentes, realizado por Gil (2008) e do oitavo contingente 

realizado por Souza (2011). Seguem assim discriminadas as ideias que se fizeram 

pertinentes à elucidação do tema proposto. 

 

2.2 CARACTERÍSTICAS CENTRAIS DO TRANSTORNO DO ESTRESSE PÓS-

TRAUMÁTICO 

 

As principais características do (TEPT) Transtorno do estresse pós-traumático se 

baseiam no: evento traumático -  consiste na exposição a um evento em que haja ameaça 

consistente de morte ou ferimentos graves para si ou para outros, e isto é agregado a uma 

resposta intensa de medo, desamparo, ou horror e a tríade psicopatológica (FIGUEIRA; 

MENDLOWICZ, 2003). 

A chamada tríade psicopatológica consiste no desenvolvimento de três tipos de 

sintomas que se manifestam após o evento traumático: re-experimentar o evento 

traumático, fuga de estímulos a ele associados e a persistente presença de sintomas de 

hiperestimulação autonômica (FIGUEIRA; MENDLOWICZ, 2003). 

2.3 DEFINIÇÃO DE UM EVENTO TRAUMÁTICO 

 

Para que uma pessoa possa ser diagnosticada como sofrendo TEPT, segundo o 

DSM –IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) , ela deve satisfazer 

inicialmente as duas partes do critério “A”, destacadas abaixo: 

Comentado [F6]:  
 
Da revisão da literatura sobre o tema, destacam-se os trabalhos 
de....... 
Do ponto de vista dos relatórios da MINUSTAH, destacam-se aqueles 
referentes aos contingentes.... 
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1. A pessoa vivenciou, testemunhou ou foi confrontada com um ou mais eventos 

que envolveram ameaça de morte ou de grave ferimento físico, ou ameaça a 

sua integridade física ou à de outros; 

2. A pessoa reagiu com intenso medo, impotência ou terror. 

Inicialmente ”evento traumático”, segundo o DSM-III, era visto como um fato de 

proporções catastróficas; de frequência rara, ou seja, é um evento que foge das 

experiências comuns na vida das pessoas, como luto, doença crônica, perdas comerciais, 

conflitos familiares e matrimoniais; e caráter externo, o indivíduo é afetado por algo 

externo a ele. Dessa forma os eventos que se enquadravam nesta categoria envolviam 

tortura, estupro, agressão física, combate militar, desastres naturais e industriais, 

aprisionamento em cativeiro, acidentes automobilísticos, exposição a violência de guerra, 

violência civil e doméstica (FIGUEIRA; MENDLOWICZ, 2003). 

Entretanto posteriormente verificou-se que esses “eventos traumáticos “não eram 

tão raros assim, e nem necessariamente externos. Estudos epidemiológicos demonstram 

elevadas taxas de 40% a 90% na população americana. Em um país como o Brasil que 

possuí elevado índice de mortalidade por arma de fogo, violência doméstica e acidentes 

automobilísticos, podemos deduzir que a prevalência de eventos traumáticos é bem maior 

(FIGUEIRA; MENDLOWICZ, 2003). 

Também se verifica que esses eventos traumáticos não são exclusivamente 

eventos externos, se fosse assim, a taxa de desenvolvimento de TEPT seria igual a taxa 

de ocorrência desses eventos traumáticos e catastróficos. Sendo assim é evidente que nem 

todo indivíduo que é exposto a este tipo de evento vai desenvolver TEPT, sugerindo que 

cada pessoa possui diferentes níveis de resistência emocional, e os fatores individuais 

biopsicossociais determinam essa resistência a desenvolva TEPT ou não (FIGUEIRA; 

MENDLOWICZ, 2003). 

 

2.4 DIFICULDADES NO EXAME PSÍQUICO DOS PACIENTES COM TEPT 

  

O diagnóstico de TEPT exige que os clínicos e pacientes superar diversas barreiras 

de comunicação. Isto significa que muitas vezes temas que causa constrangimentos para 

ambas as partes deverão ser abordados. Para isto o clínico deve saber questionar os temas 

que envolvem o desenvolvimento do TEPT, e isto significa um desafio para ambas as 

partes, uma vez que faz patê da sintomatologia da doença evitar tocar nos relativos a 
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origem do trauma psicológico, sendo necessário que se aborde o paciente com iniciativa, 

empatia, receptividade, sem pré-julgamentos, respeito e ganhando aos poucos a sua 

confiança (FIGUEIRA; MENDLOWICZ, 2003). 

Devido à resistência que alguns pacientes demonstraram ao serem abordados 

sobre os traumas sofridos, é recomendado que os clínicos desenvolvam um conjunto de 

perguntas a serem aplicadas nos pacientes que apresentam maiores chances de possuírem 

TEPT. São considerados casos “suspeitos” aqueles que apresentam sintomas de 

depressão, ansiedade, histórico de uso/abuso de drogas. Essas perguntas permitem se 

avalie o relacionamento entre eventos traumáticos, as queixas físicas e psíquicas atuais 

do paciente, bem como fatores que propiciam o desenvolvimento da doença. 

(FIGUEIRA; MENDLOWICZ, 2003). 

2.5 DIAGNÓSTICO DO TEPT 

O TEPT é um transtorno de ansiedade causado por um trauma, que tem sua origem 

na ocorrência de um evento traumático de natureza extrema. Boa parte de sobrevivente 

de experiências traumáticas vai desenvolver sintomas de TEPT que são divididas em 3 

grupos: revivescência do trauma, esquiva/entorpecimento emocional, hiperestimulação 

autonômica. O TEPT é diagnosticado se esses sintomas de manterem por mais de quatro 

semanas após a ocorrência do trauma e resultarem de maneira significativa no 

comportamento social e comprometimento ocupacional. (FIGUEIRA E 

MENDLOWICZ, 2003). 

 O primeiro grupo de sintomas do TEPT é relacionado com a revivescência do 

trauma, sendo esta característica específica do mesmo. A reexperimentação do trauma 

pode se apresentar de diversas maneiras como: sonhos vívidos, pesadelos, pensamentos 

ou sentimentos incontroláveis, flashbacks. Nesta ocasião o paciente queixa-se desses 

pensamentos, imagens, sentimentos e comportamentos que estão ligados ao evento 

traumático, que são recorrentes e intrusivos, uma vez que surgem na mente e 

permanecem nela, independentemente se o paciente tente lutar contra esses pensamentos 

(FIGUEIRA E MENDLOWICZ, 2003). 

 Geralmente essas “invasões” ocorrem de modo inopinado, causando sofrimento 

ao paciente mesmo em momentos de lazer. Essas recordações intrusivas (flashbacks) 

são acionadas por qualquer gatilho que possa ter relação com o evento traumático, e 
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descarregam uma carga de sentimentos negativos, medo, terror, raiva, impotência, 

vulnerabilidade, vergonha, tristeza e culpa. Sendo também capaz de ter características 

dissociativas, onde alguns pacientes podem chegar a apresentar fenômenos alucinatórios 

transitórios, bem como outros sintomas psicóticos. Os pesadelos são uma modalidade 

comum de revivescência, sendo necessário a investigação de eventos traumáticos 

quando o paciente se queixa deles. (FIGUEIRA; MENDLOWICZ, 2003). 

 Devido essa característica – fenômenos psicopatológicos focados na 

revivescência intrusiva extremamente dolorosa – alguns autores consideram este tipo de 

transtorno uma psicopatologia de memória, pois o paciente fica preso a um passado 

perenizado e vivem um presente esvaziado (FIGUEIRA; MENDLOWICZ, 2003). 

 O segundo grupo de sintomas é focado na esquiva e entorpecimento emocional, 

que se resume a uma série de estratégicas emocionais, cognitivas e comportamentais 

que os pacientes utilizam para diminuir o sofrimento e terror causado pelas 

revivescências traumáticas e os sintomas de hiperestimulação autonômica a ela 

associados (FIGUEIRA; MENDLOWICZ, 2003). 

 A esquiva é uma estratégia emocional direciona o paciente a uma tentativa 

desesperada de evitar contato com qualquer coisa que relembre o evento traumático. 

Sendo assim o indivíduo adota certas condutas comportamentais como: evitar falar, 

pensar ou ir a locais associados ao trauma. Em certos casos, pode ocorrer o fenômeno a 

amnésia psicogênica. (FIGUEIRA; MENDLOWICZ, 2003). 

Exemplo Clínico: Carlos, nove anos, testemunhou o assassinato da mãe pelo pai 

alcoolizado. O menino relatou que se lembrava de que o pai havia chegado bêbado 

em casa e de que tinha começado a gritar com todos. Não se recordava de nada do que 

tinha ocorrido nos momentos seguintes, embora uma tia sua tivesse contado que ele 

presenciara o assassinato, enquanto estava petrificado num canto da sala (FIGUEIRA; 

MENDLOWICZ, 2003, pag 15). 

 Para fugir das lembranças intrusivas o paciente pode começar a se drogar ( com 

finalidade de anestesiar-se psiquicamente) ou mesmo utilizar mecanismos dissociativos, 

mantendo fora de sua consciência os pensamentos dolorosos. Por isto é importante para 

a realização de um diagnóstico a análise da linha cronológica entre a  ocorrência do 

evento e a mudança de comportamento (FIGUEIRA; MENDLOWICZ, 2003). 

O entorpecimento psíquico (numbing) é outro mecanismo psicológico utilizado 

pelos indivíduos que sofrem com o TEPT e “anestesiam” a sua mente para diminuir os 

Comentado [F7]:  
(Autor, data) 
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impactos causados pela reexperimentação do trauma, desta forma buscando aliviar o 

sofrimento, terror e pânico que sentem nessas ocasiões. No entanto efeito desta 

“anestesia” além de atuar nos sentimentos negativos, atua também nas emoções 

positivas. A consequência disso é que o paciente passa a se sentir indiferente diante de 

atividades e coisa que lhe traziam prazer, como fazer viagens, sair de noite e encontrar 

com os amigos, praticar esportes, interagir com a família (FIGUEIRA; 

MENDLOWICZ, 2003). 

Exemplo Clínico: Jonas, 28 anos, auxiliar de enfermagem, era membro de uma equipe 

de resgate que fazia o atendimento a um traficante ferido numa favela, surpreendido 

pelo retorno dos traficantes rivais, que o haviam baleado poucos minutos antes. Estes 

pediram que a equipe de resgate se afastasse e friamente executaram o homem ferido. 

Jonas, escondido dentro da ambulância, estava aterrorizado com a ideia de que ele e 

seus colegas seriam também mortos, por terem testemunhado o crime. Contudo, os 

traficantes foram embora sem molestar (ao menos, fisicamente) a equipe. Porém, nos 

dias subsequentes, Jonas não conseguia dormir direito e logo desenvolveu um 

entorpecimento emocional como sequela do episódio. Seis meses depois, continuava 

a apresentar um distanciamento afetivo dos filhos e dos amigos, passando a ser uma 

pessoa seca e reservada, indiferente a todas as situações, fossem elas agradáveis ou 

incômodas (FIGUEIRA; MENDLOWICZ, 2003, pág. 15). 

 

 Chamamos essa restrição nos efeitos afetivos de entorpecimento psíquico. Os 

pacientes com TEPT que desenvolvem este sintoma, não conseguem mais desenvolver 

os sentimentos que antes lhe eram comuns, amar, chorar, rir, carinho, atração sexual, 

tudo isso passa a perder significado para quem sofre deste mal. O indivíduo torna-se 

desconectado de sua própria vida, deixando de ter expectativas no futuro, de fazer 

planos, atingir metas, superar dificuldades, ter sucesso na carreira, almejar a realização 

de um sonho. Tudo isso porque se sentem presos ao presente pesado em que vivem, com 

constantes invasões das suas memórias traumáticas (FIGUEIRA; MENDLOWICZ, 

2003). 

 O último grupo de sintomas que caracteriza o TEPT é a hiperestimulação 

autonômica. Trata-se de sintomas de fácil observação, na qual o corpo hiper-reage a 

determinados estímulos externos que o remetem ao evento traumático, dessa forma 

ficam com o sentimento de como se estivesse sendo constantemente ameaçado de morte. 

Esses efeitos ocorrem mesmo que o paciente utilize da estratégia de entorpecimento 

emocional. Nesse estado o paciente fica hiperestimulado de forma que os mínimos 

estímulos despertem grandes reações no seu corpo, aceleração do batimento cardíaco, 

respiração pesada e profunda, descarga de adrenalina constante, enrijecimento dos 
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músculos são apenas alguns tipos de resposta que o corpo pode oferecer (FIGUEIRA; 

MENDLOWICZ, 2003). 

Como o corpo do paciente está a maior parte do tempo em um constante estado 

de alerta, o indivíduo passa a ter menor concentração em atividades rotineiras, afetando 

seu desempenho mesmo em atividades simples, e também desenvolve irritabilidade 

constante, insônia, agressividade exacerbada e sobressaltos excessivos. Dessa forma a 

pessoa acometida pelo transtorno pode ficar irreconhecível, pois vai desenvolver um 

outro estado de humor, prejudicando sua socialização com parentes e amigos. Esta 

hiperestimulação também pode causar queixas somáticas como fadiga, cefaleia, 

tremores, hipermotilidade gástrica, pseudocrises epilépticas e tonteiras levando o 

paciente muitas vezes a marcar exames laboratoriais desnecessários (FIGUEIRA; 

MENDLOWICZ, 2003). 

2.6 ESTRESSE DE COMBATE 

 O termo estresse de combate é um termo que sofre diversas mudanças de 

nomenclatura com o passar dos anos. Na guerra civil americana o estresse de combate era 

tratado como nostalgia ou saudades de casa. Na Primeira Guerra Mundial os mesmos 

sintomas do estresse de combate eram identificados com diversos nomes, alguns diziam 

que se travava de contusões cerebrais causadas pelo choque da granada, outros como 

síndrome do esforço, neurose de guerra, síndrome de Da Costa, síndrome do coração 

irritado e até mesmo como “nervosismo ainda não diagnosticado”. Durante a Segunda 

Guerra Mundial outros termos passaram a serem adotados, psiconeurose, síndrome de 

esforço, exaustão de combate, fadiga de batalha e fadiga operacional. Na Guerra da 

Coreia denominava-se como fadiga de batalha e exaustão de combate. Somente na Guerra 

do Vietnã que o termo síndrome do estresse pós-traumático e estresse de combate passou 

a ser adotado, e posteriormente o ter desordem do estresse pós-traumático. Na Operação 

Tempestade do Deserto, durante a Guerra do Golfo, o termo empregado passou a ser 

“reação de estresse de combate”, “estresse operacional de combate” e “reação de estresse 

operacional de combate” (KENNEDY; ZILLMER ,2009). 

2.7 DEFINIÇÃO DE ESTRESSE DE COMBATE 

 Nos EUA, o departamento de defesa americano utiliza o termo de reações de 

estresse de combate (CSRs) que é definido como “ reações esperadas, previsíveis, 
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emocionais, intelectuais, físicas e ou comportamentais de militares que tenham sido 

expostos a eventos estressantes em combate ou em operações militares de guerra. ” 

(DoD 6490.5, 1999 apud KENNEDY; ZILLMER, 2009). 

2.7.1 Reconhecendo O Estresse De Combate 

 Os sintomas que caracterizam o estresse de combate são divididos em seis 

categorias distintas: física, cognitiva, comportamental, emocional, condita inadequada e 

adaptação. Por esse motivo é difícil apontar com certeza se um soldado está sofrendo 

desse mal, uma vez que há um amplo espectro de sintomas a ser avaliado. Sendo assim o 

comandante de uma fração não pode avaliar que um soldado vai estar neste estado de 

acordo com o número específico de sintomas. Para que se reconheça o estresse de 

combate é necessário que avaliar os sintomas em relação a duração, intensidade e 

frequência dos sintomas, o indivíduo deve ser avaliado de forma que se identifique se 

aquele comportamento lhe é comum, se com repouso adequado houve melhora de seu 

estado, suas reações ao saber que o comandante se preocupa com a sua saúde, verificar 

se seu trabalho ainda se mantém produtivo, entre outras perguntas. (KENNEDY; 

ZILLMER ,2009). 

 No que se refere aos sintomas o indivíduo pode manifestar alguns dos sintomas 

físicos: respiratórios ( falta de ar, respiração pesada, tontura), cardiovasculares( 

palpitação, taquicardia, elevação da pressão arterial), digestivos ( náuseas, vômitos, 

constipação, diarreia, perda de apetite), sistema de eliminação ( aumento da atividade 

urinária, sudorese, evacuação involuntária), musculoesquelética ( tremores e oscilações), 

distúrbios de sono ( insônia, pesadelos), dores de cabeça e nas costas, vertigens, exaustão, 

movimentação constante e visão turva. (KENNEDY; ZILLMER ,2009). 

 Os sintomas cognitivos também podem ser observados como, estado de alerta 

exagerado, atraso de reação exagerado, falta de atenção, tempo de atenção curto, 

problemas de concentração, dificuldades de raciocínio e na resolução de problemas, 

julgamento falho, perda de confiança/esperança/fé, perda de memória, pensamentos 

intrusivos recorrentes, flashbacks, desilusões e alucinações ( visuais, auditivas táteis, 

olfativas e de paladar). (KENNEDY; ZILLMER ,2009). 

 Sintomas comportamentais são os mais evidentes e de maior facilidade de 

identificação, o indivíduo apresenta falta de cuidado na execução de tarefas rotineiras, 
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torna-se impulsivo, pode apresentar paralização, pânico, afastamento dos entes queridos 

e amigos, incapacidade de relaxar, baixo nível de energia, perda de habilidades e 

desempenho, não consegue mais manter se equipado, piora do estado sanitário pessoal ( 

banho, medicação, imunização e proteção da pele), perda ou diminuição dos sentidos, 

comprometimento na fala ( gagueira, discurso acelerado), paralisia de parte do corpo e o 

famoso “Thousand Yard Stare – olhar perdido” (KENNEDY; ZILLMER ,2009). 

A área emocional também é afetada pelos sintomas do estresse de combate, 

fazendo com que o indivíduo sinta diversos sentimentos como medo, terror, ansiedade, 

culpa, vergonha, ansiedade, irritabilidade, ressentimento, frieza, apatia, fúria, solidão, 

depressão, explosões histéricas, exaustão emocional e entorpecimento. Esses sentimentos 

condensados na mente do militar começam a se manifestar como má conduta, dessa forma 

o indivíduo pratica ações totalmente contestáveis com a postura esperada de um militar, 

cometendo desde pequenas transgressões até graves crimes militares. Exemplos de má 

conduta são: mutilação do inimigo, matar civis, praticar tortura, brutalidade, matar 

animais, brigar com aliados, abuso de álcool e drogas, negligência da disciplina, deserção, 

pilhagem, estupro, desobediência, simulação de doenças, autoflagelo, ameaça a pares e 

superiores hierárquicos, fuga do combate entre outros. 

Porém há de se atentar para o abuso de substâncias, como álcool, drogas e 

remédios, uma vez que essa má conduta ao invés de ser causado por estresse de combate, 

na verdade seria causada por efeitos dessas drogas, principalmente abstinência. 

Entretanto vale salientar que nem sempre o estresse ao combate vai causar 

reações negativas, em grande parte dos casos a exposição a situações extremas permitem 

uma melhor adaptação do indivíduo na área física, cognitiva, emocional e 

comportamental. São exemplos de resultados positivos: produção de sentimentos de 

coesão, lealdade aos pares e líderes, identificação com as tradições de sua unidade, senso 

de missão e elitização, resistência, rusticidade, permanência na ação, tolerância 

aumentada (sono, desconforto, dor, lesão, estresse, energia), senso de utilidade, fé na 

missão, atos heroicos de coragem e noção de auto sacrifício em prol do bem de sua nação. 

Muitos são os casos que podem levantar a suspeita de estresse de combate nos 

militares, por isso é de grande importância que o comandante conheça seus homens e 

consiga identificar se um comportamento dito como anormal é comum a seu subordinado, 
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estando alerta a qualquer mudança súbita de comportamento, verificando a frequência, 

permanência e progressão dos sintomas citados. 

2.7.2 Curso dos sintomas e incidência 

A manifestação dos sintomas do estresse de combate se fosse representada por um 

gráfico teria forma de “U”. Nos primeiros dias de conflito há uma grande taxa de 

incidência, mas após a posterior adaptação que ocorre nos primeiros dias diminui, e cresce 

novamente conforme cresce a fadiga e a quantidade de fatores estressores (KENNEDY; 

ZILLMER, 2009). Durante a primeira semana de combate, os militares passam a ter 

consciência do perigo que enfrentam, e percebem o quanto a morte e ferimentos são 

eminentes para si e seus companheiros, dessa forma um sentimento de falta de experiência 

toma conta de sua mente, e é aí que se iniciam os sintomas do estresse de combate 

(SHAW, 1987 apud KENNEDY; ZILLMER, 2009). 

Após mais alguns dias em combate, os militares ganham mais experiência e 

tornam-se capazes de avaliar melhor a situação em que se encontram, com uma visão 

mais realista, e um maior sentimento de grupo, este que passa a tomar lugar do 

sentimento de “solidão do campo de batalha”(SHAW, 1987 apud KENNEDY; 

ZILLMER, 2009). Com a contínua exposição ao combate, o número de experiências 

traumáticas aumenta, a fadiga se acumula, e outros fatores começam a comprometer o 

desempenho do combatente, deixando bem claro a queda de eficiência na ação 

(KENNEDY; ZILLMER, 2009). 

Uma das desordens pós- combate é a manifestação do TEPT, sendo a taxa de 

prevalência bem maior na comunidade militar, justamente pela natureza das atividades 

que nós desempenhamos, já que o ambiente operacional associado ao estresse de 

combate são altos fatores de desenvolvimento do TEPT. Hoge et al (2004) citado por 

Kennedy e Zillmer (2009) concluiu que 5% de 2.530 soldados pesquisados antes do 

desdobramento no Iraque em 2003, já atingiam critérios de PTSD. 

A Guerra do Vietnã foi responsável por mostrar ao mundo como o PTSD é uma 

doença séria, e que mesmo com o passar de vários anos, a desordem pode aumentar e 

diminuir várias vezes durante uma vida inteira (FALK; HERSEN; VAN HESSELT, 

1994 apud KENNEDY; ZILLMER, 2009). Keane e Wolfe (1990) citados por Kennedy 

e Zillmer (2009) afirmaram que 15% dos veteranos do Vietnã ainda tem PTSD, com 

ocorrência de 30%. 
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Vale salientar que o PTSD não é uma característica exclusiva de grande parte 

dos veteranos do Vietnã. Há muitos casos de veteranos da Segunda Guerra Mundial e 

da Guerra da Coréia que continuaram manifestando os sintomas do PTSD durante 

décadas depois de ter se encerrado o combate. Há casos também da desordem reativada 

de estresse pós-traumático, muitos dos veteranos dessas guerras tiveram vidas 

produtivas até seus 60 ou 70 anos e de repente foram tomados pelos sintomas do PTSD 

(KENNEDY; ZILLMER, 2009). 

De acordo com Belenky (1987) citado por Kennedy e Zillmer (2009), durante a 

participação de Israel da Guerra do Líbano, em 1982, a maior parte dos pacientes com 

queixas da saúde mental apareceram fora do combate (os períodos intensos do conflito 

foram entre 6 a 12 e 22 a 24 de junho). Quando os conflitos se iniciaram em junho de 

1982, 25% das ocorrências iniciaram o tratamento. Depois que cessaram os conflitos, 

41% das ocorrências apareceram em julho, agosto e setembro. 

 

2.7.3 Atendimento dos indivíduos com estresse de combate 

Primeiramente deve-se ter em mente que os militares acometidos pelo estresse 

de combate (CSR – combat stress reactions) não devem ser tratados como pacientes 

médicos normais ou com saúde mental.  

Reações de estresse de combate são respostas normais, de pessoas normais, a eventos 

anormais, com ocorrência de recuperação estimada em dias, com intervenção 

apropriada. Todas as interações entre militares e os que os assistem têm intenção de 

transmitir uma mensagem importante. Militares usam seus uniformes e os dos 

hospitais, são alojados separados dos pacientes e recebem prerrogativas típicas 

militares (KENNEDY; ZILLMER, 2009, p.276) 

Ainda segundo Kennedy e Zillmer (2009, p.277): 

Quatro princípios básicos guiam o atendimento provido aos que apresentam estresse 

de combate: retomar prontamente um funcionamento normal e adaptativo, mesmo que 

sintomas e perturbações estejam presentes; respaldar-se em um apoio social  natural 

ou, em sua ausência, criar um apoio alternativo, pois o apoio social diminui a 

intensidade de uma ameaça percebida e aumenta a avaliação individual e em grupo da 

auto eficácia em lidar com a ameaça; ajudar o indivíduo a recuperar a percepção de si 

próprio como saudável e rejeitando o rótulo de doente e normalizar reações. 

Para que essa assistência tenha sucesso, é importante atentar para o repouso, 

segurança, alimentação, restabelecimento da confiança, apoio em grupo e reforço da 

identidade militar, e finalmente o retorno ao serviço 

O gerenciamento do Estresse de combate realizado pelo Departamento de 

Defesa Americano é baseado em BICEPS. Brevidade: tratamento em 12 a 72 horas. 
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Imediatismo: Intervir imediatamente, quando os sintomas forem identificados. 

Centralidade: prover tratamento longe de feridos. Esperança: oferecimento de 

expectativas positivas de uma recuperação rápida e retorno ao serviço militar. 

Proximidade: tratamento deve ser próximo a unidade ou área de combate. Simplicidade: 

prover as intervenções corretas, claras, focar em medidas simples de tratamento como 

repouso, alimentação, higiene e restabelecimento da confiança (KENNEDY; ZILLMER, 

2009). 

2.7.4 Fatores que contribuem para o estresse de combate 

Devido a natureza das atividades exercidas durante o combate, bem como a 

intensidade das operações, o estresse de combate sempre vai se fazer presente. Sendo 

assim é de grande importância o reconhecimento dos fatores que contribuem para sua 

ocorrência, visando diminuir seus impactos sobre os combatentes. Os fatores estressores 

podem ser divididos nas seguintes categorias: ambiental, física, cognitiva, emocional, 

interpessoal, cultural e operacional.  (KENNEDY; ZILLMER, 2009) 

Primeiramente um dos fatores mais determinantes do grau de estresse de uma 

operação é o ambiente. As condições atmosféricas, por exemplo, as quais vão influenciar 

diretamente na variação térmica, ocorrência de chuvas, nevasca, vento, tempestade de 

areia, umidade do ar, condições do solo, nível dos cursos d’água, visibilidade; e que 

muitas vezes vão mudar totalmente o rumo das operações. (KENNEDY; ZILLMER, 

2009) 

Os impactos em consequência dessas mudanças climáticas são inúmeros na 

tropa, mesmo havendo adestramento e equipamentos adequados, a funcionalidade dos 

militares e eficiência das atividades é afetada. Por isso é necessário fazer uma avaliação 

das condições em que se encontra a tropa: 

Considerar as seguintes questões ajuda a estimar o impacto do ambiente sobre a 

capacidade funcional de militares. Há local abrigado disponível? Ele oferece proteção 

dos elementos, contra insetos e vida animal? Permite sono ininterrupto? [...]. Há 

disponibilidade de comida com quantidade e qualidade apropriadas? Há água 

disponível? Ela apresenta cheiro e sabor adequados? Pode ser consumida com 

segurança? O ar está livre de contaminação – agentes biológicos e poluentes nas 

infraestruturas danificadas, como poções de petróleo incendiados? Os locais de 

trabalho, vida e sono estão superlotados? Há oportunidades adequadas de higiene 

pessoal (sanitários, lavagem de mãos e banho)? Isolados ou em conjunto esses fatores 

podem afetar seriamente a resistência ao estresse de combate (KENNEDY; 

ZILLMER, 2009, p 280). 
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Outro tipo de fatores a serem considerados são os fatores físicos. Elementos 

como: condições de alimentação, fome, desidratação, más condições físicas (devido a 

mau condicionamento, doenças e ferimentos), nível de fadiga, tempo de recuperação, 

nível de fadiga causada pelo peso dos equipamentos (KENNEDY; ZILLMER, 2009). 

De acordo com Belenky (1987 apud KENNEDY; ZILLMER,2009) os 

distúrbios de sono são grandes causadores do estresse, sendo que os indivíduos 

necessitam de pelo menos 4 horas de sono ininterrupto por dia, em situação de combate.  

Informações obtidas pelo Modelo de Análise de Resiliência de Unidades do Exército 

mostram que mesmo militares, jovens, bem alimentados e bebendo água apropriada, 

experimentam um decréscimo de desempenho mental de 25%, a cada período de 24 

horas sem dormir. (US. DEPARTMENT OF ARMY, 2000, P.59 apud KENNEDY; 

ZILLMER, 2009, p. 281) 

Depois de ficarem de 48 a 72 horas sem dormir, os soldados tornam-se 

militarmente ineficazes. Com sua capacidade de raciocínio, tomada de decisão, atenção, 

foco, solução de problemas, memória, velocidade mental; comprometidas. A privação de 

sono faz com que se perca a capacidade de planejamento, improviso, execução de tarefas 

simultâneas, troca de alvos; não conseguindo executar as atividades críticas de uma 

operação (KENNEDY; ZILLMER, 2009). 

Há também de se considerar as diferenças culturais, tanto entre militares 

envolvidos com uma mesma coalizão, quanto a cultura local da área de operação como 

fatores estressores. Atualmente têm-se uma maior frequência de missões e operações que 

envolvem militares de diversas partes do mundo, fazendo com que diferenças étnicas seja 

algo frequente, muitas vezes influenciando o relacionamento entre os oficiais, praças, 

mulheres, minorias e a população civil. Inevitavelmente as maneiras de tratamento e 

engajamento com o inimigo serão determinadas por essas diferenças (KENNEDY; 

ZILLMER, 2009). 

Os fatores cognitivos também podem contribuir para o aumento ou diminuição do 

estresse de combate. É sabido que situações de risco de vida, especialmente o combate, 

levam o cérebro a um pico de processamento de informações. Com o aumento dos meios 

tecnológicos, os militares ficam permanente conectados, recebendo um constante fluxo 

de informações do que ocorre na área de operações. Em um ambiente hostil, os indivíduos 

são pressionados a tomar decisões rápidas, já que um segundo é suficiente para uma 

consequência letal. O congestionamento de informações é causado pelos estímulos que o 
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ambiente emite, sensores e distorções causados por luzes, sons e cheiros; e a influência 

que os equipamentos têm na percepção desses estímulos, capacetes que atrapalham na 

capacidade de audição e limitam o campo visual, o uso de meios como óculos de visão 

noturna, e equipamentos de guerra química. (KENNEDY; ZILLMER, 2009). 

O comportamento também constitui um fator importante, a maneira como o 

inimigo está sendo tratado, se há mutilação dos corpos, a maneira com que se trata a 

população, a ausência ou presença de humanidade nas ações. 

Temos também de considerar o impacto psicológico do ato de matar com fator 

estressor. Grossman (2007) em seu livro descreve quais são as cinco fases que geralmente 

são observadas em torno do ato de matar em combate.  

A primeira fase é relacionada a capacidade de matar, o militar começa a se 

perguntar se ele teria coragem o suficiente para isso, se pergunta se iria paralisar quando 

a hora de agir chegasse, se iria conseguir corresponder a expectativa de seus 

companheiros e superiores (GROSSMAN, 2007). 

A segunda fase é relacionada a ação de matar propriamente dito, que geralmente 

acontece por ação reflexa e sem pensamento totalmente consciente (GROSSMAN, 2007). 

Essa ação pode vir seguida de um sentimento de euforia e excitação, a terceira 

fase, na qual o corpo produz uma alta dose de adrenalina, e a sensação muitas vezes pode 

levar o militar a ficar viciado pelo combate, e querer sentir esse sentimento novamente, 

imensa satisfação de transformar o árduo treinamento e preparação em resultado 

propriamente dito (GROSSMAN, 2007). 

A quarta fase é o sentimento de remorso e repulsa pelo ato de matar, muitas vezes 

isso acontece quando se mata a uma distância muito curta. Isso faz com que haja uma 

espécie de identificação e empatia pela vítima abatida, e causam um profundo sentimento 

de horror, tristeza e pesar, que muitas vezem podem permanecer com eles pelo resto da 

vida (GROSSMAN, 2007). 

A quinta e última fase é a racionalização e aceitação, sendo este um processo que 

pode durar a vida inteira, sendo passível de permanecer inconcluso para sempre. Quem 

mata nunca consegue esquecer definitivamente o sentimento de culpa e remorso, porém 

esse caminho é vital para a saúde psicológica e emocional do militar. O que determina o 
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sucesso deste processo é a capacidade que o militar tem de entender que seus atos foram 

necessários e justos, e precisavam ser feitos para a segurança de seus companheiros, e 

pelos ideais em que acredita. O fracasso deste processo geralmente é o causador de 

desenvolvimento de estresse pós-traumático (GROSSMAN, 2007). 

Os fatores emocionais também são determinantes para a ocorrência do estresse de 

combate. Questões como como estado mental dos militares antes do combate, nível de 

ansiedade. “ O medo em batalha é uma curva em forma de sino, inicialmente com um alto 

nível de medo de morrer, de decepcionar os outros e de como se portaria sob fogo” 

(SHAW, 1987 apud KENNEDY; ZILLMER, 2009, p. 283). O medo tende a diminuir 

conforme o militar se mantém exposto a situação de combate, entretanto começa a 

aumentar de novo conforme a intensidade das ações. Presenciar os efeitos do combate, 

mortos, feridos, agonia, tudo isso influencia nas emoções. Testemunhar companheiros 

que eram tidos como exemplos e destaques morrerem, faz com que mesmo os melhores 

combatentes não são indestrutíveis. Mortes acidentais, fratricídios, morte de crianças e 

mulheres, tudo isso vai pesando cada vez mais nas emoções dos militares em campo de 

batalha (KENNEDY; ZILLMER, 2009). 

Fatores como interpessoais e de unidade, como moral, treinamento, e 

comunicação constituem um dos mais importantes fatores, podendo constituir uma 

proteção contra o estresse bem como um forte impulsionador. A moral pode ser entendida 

em quatro dimensões: a coesão, a confiança em seus comandantes, a confiabilidade dos 

equipamentos e em si mesmo como usuário, e a percepção da legitimidade da missão 

(KENNEDY; ZILLMER, 2009). 

Conforme Belenki (1987) citado por Kennedy e Zillmer (2009), a coesão de uma 

unidade é determinante para a eficiência em combate bem como na prevenção do estresse. 

A coesão faz com que a proteção dos companheiros seja a o maior motivacional para o 

combate do que simplesmente matar o inimigo. 

As dificuldades e os perigos compartilhados também conduzem os indivíduos à união, 

promovendo a identificação do grupo. Quando se tornam irmãos, unidos contra a 

adversidade, soldados forjam relacionamentos que mitigam a solidão do campo de 

batalha (SHAW, 1987, p.51 apud KENNEDY; ZILLMER, 2009, p. 285). 

A segunda dimensão da moral está relacionada a confiança nos comandantes. A 

confiança é adquirida quando o comandante demonstra ter noção de seus atos, saber o 

que fazer, como fazer, indicar quem deve fazer, prazos para a conclusão das ações, bem 
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como os detalhes pertinentes a cada fase do combate. (US. DEPARTMENT OF THE 

ARMY, 2000 apud KENNEDY; ZILLMER, 2009). “ Líderes que mantêm seus homens 

informados sobre suas intenções e sobre os objetivos da operação e da guerra são vistos 

como fator de proteção contra o estresse de combate” (US. DEPARTMENT OF THE 

ARMY, 1994 apud KENNEDY; ZILLMER, 2009, p.285). Precisamos também observar 

que os comandantes que ocultam informações e ainda produzem desinformação além de 

perderem confiança, reduzem a moral da tropa (MORGAN, 1993 apud KENNEDY; 

ZILLMER, 2009). Shaw (1987) citado por Kennedy e Zillmer, (2009) diz que os soldados 

enxergam seus comandantes como figuras exemplares, onipotentes e que garantirão de 

alguma forma a sua sobrevivência. 

A terceira dimensão da moral está relacionada a confiabilidade do equipamento 

e a si próprio como usuário, e isto também se reflete no nível de estresse de combate 

(CANADIAN ARMY LESSONS LEARNED CENTRE, 2004 apud KENNEDY; 

ZILLMER, 2009). Dessa forma deve-se observar se o equipamento é adequado, se é de 

fácil reparo, se é bem ajustável, se apresenta defeitos e panes. Muitas vezes um defeito 

na hora do combate pode significar a oportunidade para o inimigo se aproximar e engajar 

a tropa. “ A fé no equipamento é metade da equação, a outra metade é o adestramento do 

militar em seu uso e manutenção” (BELENKY, 1987 apud KENNEDY; ZILLMER, 

2009, p.286). 

A quarta e última dimensão da moral é relacionada a legitimidade da missão. Os 

soldados devem acreditar nos princípios da missão, devem saber que o sofrimento que 

causam e que passam são em prol de uma causa que vale a pena. As missões podem 

começar com um elevado nível de legitimidade, onde inicialmente a população aclama 

os militares presentes na região. Entretanto a evolução das operações pode fazer a 

população se tornar hostil, e a atacar os militares, fazendo com que estes questionem sobre 

a legitimidade da missão da qual participam; situação parecida com as operações 

realizadas na Somália ou no Iraque. 

Líderes de unidade devem assegurar que os objetivos de uma operação militar sejam 

bem comunicados, legítimos e morais. Soldados e suas famílias devem ser 

convencidos de que os objetivos valem o risco de suas vidas (CANADIAN ARMY 

LESSONS LEARNED CENTRE, 2004 apud KENNEDY; ZILLMER, 2009, p.286) 

Os fatores operacionais também são decisivos no nível de estresse de combate, os 

tipos de armas empregadas, intensidade do combate e quantidades de KIA/WIA – do 

inglês: mortos em ação/feridos em ação (KENNEDY; ZILLMER, 2009). Bombas de 
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fragmentação, bombas convencionais, ataques aéreos, armas QBN (químicas, biológicas 

e nucleares), ataques de artilharia; tudo isso exige táticas de sobrevivência específicas. 

Há também de se considerar a duração de operações ininterruptas, duração de combate 

cumulativo, ataques surpresa, armas de destruição em massa, baixas por fogo amigo, 

baixas por elementos não visíveis (minas e armadilhas), falha no apoio de fogo esperado, 

falhas na comunicação, baixas por caçadores inimigos; tudo isso contribui para o aumento 

do estresse (U.S. DEPARTMENT OF THE ARMY, 1994 apud KENNEDY; ZILLMER, 

2009). 

Podemos observar também uma correlação direta entre o número baixas por 

estresse de combate e KIA/ WIA. De acordo com o U.S. department (1994) citado por 

Kennedy e Zillmer (2009) durante os períodos mais intensos (quantidade de KIA/WIA 

dividida por horas ou dias e pelo efetivo de soldados) a taxa de CSR – do inglês: Reações 

de estresse de combate – aumenta, se a taxa de WIA dobra, a taxa de casos de CSR 

quadruplica. De acordo com Kang et al. (2003) citado por Kennedy e Zillmer (2009) que 

pesquisaram 11.441 veteranos da Guerra do Golfo em 6 períodos de intensidade de 

combate diferentes, foi observado que a taxa de TEPT era de 3.3% nos militares que 

participaram do período de menor intensidade até 22,6% para os militares que 

participaram do período mais intenso, testemunhando mortes e combates. Hoge et al. 

(2004) citado por Kennedy e Zillmer (2009) verificou uma relação linear entre o número 

de confrontos durante um desdobramento e a taxa de TEPT, sendo o número de 

desdobramentos mais determinante que o local de desdobramentos. “ A incidência de 

TEPT entre os desdobrados no Iraque foi de 4,5% com zero combates; 9,3 % com um 

combate a dois combates; 12,7% com três a cinco combates; e 19,3% com mais de cinco 

combates” (HOGE et al., 2004 apud KENNEDY; ZILLMER, 2009). 

Quando os soldados participam de operações militares diferentes de guerra, como 

manutenção da paz, demonstração de força, esforço de paz e assistência humanitária; 

também passam por situações de estresse de combate (WRIGHT et al., 2002 apud 

KENNEDY; ZILLMER, 2009). Nesses tipos de operações as regras de engajamento e os 

tipos de treinamento são bem diferentes das operações de combate convencional. Há 

diferentes tipos de desafios e novas variáveis a se considerar antes de agir. “Militares 

devem lutar contra seus reflexos de defesa, ou seja, lidar com as regras proíbem a 

responder a ataques da população local (CANADIAN ARMY LESSONS LEARNED 

CENTRE, 2004 apud KENNEDY; ZILLMER, 2009). Há muitas situações em que a 
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população busca realizar ataques buscando provocar os militares da missão e executar um 

procedimento errado. Entretanto as taxas de CSR é mais baixa nesses tipos de operações 

diferentes da guerra convencional, porém tem-se uma maior taxa de comportamentos de 

estresse e má conduta (U.S. DEPARTMENT OF THE ARMY, 1994 apud KENNEDY; 

ZILLMER, 2009). 
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3 REFERENCIAL METODOLÓGICO  

Neste capítulo serão abordados de forma clara e detalhada como o problema deste 

trabalho que foi apresentado na introdução pode ser solucionado, bem como quais 

estratégias, critérios e instrumentos foram utilizados no desenvolvimento deste trabalho. 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

 O presente estudo, quanto à natureza, utilizou-se do método indutivo como forma 

de viabilizar a solução para o problema proposto, e validar as premissas utilizadas para 

tal. 

 Quanto à forma de abordagem, é uma pesquisa qualitativa, pois as informações 

utilizadas no presente estudo foram analisadas de acordo com a sua relevância para o 

desenvolvimento da solução para o problema, destacando os assuntos, estudos e 

comentários que fossem mais pertinentes ao tema. 

 Quanto ao procedimento para a coleta de dados, foi realizado uma pesquisa 

bibliográfica, que teve por método a leitura exploratória e seletiva do material de 

pesquisa, bem como a revisão integrativa do mesmo, buscando-se um processo de síntese 

e análise dos resultados de diversos estudos que versavam sobre o Estresse Pós-

traumático no contexto geral, e no contexto de operações militares. 

 Neste aspecto destacaram os seguintes autores: Figueira e Mendlowicz (2003), em 

seu artigo para a Revista Brasileira de Psiquiatria; Kennedy e Zillmer (2009) em seu livro 

Psicologia Militar; Grossman (2007) em seu livro Matar: um estudo sobre o ato de matar 

e o preço cobrado do combatente e da sociedade; a dissertação de Gil (2008), Força 

Militar de Paz no Haiti (MINUSTAH): stress e estressores dos quatro primeiros 

contingentes brasileiros; e Souza em sua tese de doutorado (2011) Estudo prospectivo do 

impacto da violência na saúde mental das tropas de paz brasileiras no Haiti, e sua 

dissertação (2007) Sintomas de Estresse Pós-Traumático em Militares Brasileiros em 

Missão de Paz no Haiti. 

3.2 DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 

O desenvolvimento da pesquisa vai seguir as fases de levantamento e seleção da 

bibliografia; coleta de dados, crítica dos dados, leitura analítica, argumentação e 

discussão dos resultados. 

Comentado [F8]: Já não estamos na fase do projeto, você deve 
apontar os principais autores e fontes. 
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3.2.1 Procedimentos para a revisão da literatura 

 Para a definição de termos, levantamento das informações de interesse e 

estruturação de um modelo teórico de análise, foi realizado uma revisão de literatura nos 

seguintes moldes 

 

3.2.1.1 Fontes de busca 

  Livros e monografias da Biblioteca Acadêmica da Academia Militar das Agulhas 

Negras; 

  Monografias do sistema de monografias e teses do exército brasileiro; 

  Monografias, teses, artigos e dissertações do tema no Brasil e nos EUA, 

disponíveis na internet; 

  Sites especializados em assuntos de TEPT no contexto de operações militares; 

 Manuais de psicologia 

3.2.1.2 Estratégia de busca para as bases de dados eletrônicas 

 A fim de realizar a busca a respeito do assunto, foram utilizadas as seguintes bases 

de dados eletrônicos: Google Acadêmico, Scielo, CAPES e Military Review. Com a 

finalidade de melhorar a busca foram utilizados os seguintes termos descritores para a 

pesquisa: Transtorno Estresse Pós-traumático, Estresse de combate, PTSD (Post 

traumatic stress disorder – do inglês: transtorno do estresse pós-traumático), Evento 

traumático, estresse em operações militares, estresse em operações de paz. 

3.2.1.3 Critério de inclusão 

 Foram pesquisados temas chaves como transtorno do estresse pós-traumático, 

PTSD, Estresse de combate, evento traumático, estresse em operações de paz em fontes 

de informações confiáveis e que tinham relevância para a solução do problema proposto 

 Estudos publicados em revistas militares brasileiras e americanas; 

 Estudos publicados em sites militares; 

 Estudos publicados em teses, dissertações e artigos  

 Estudos publicados em sites especializados em psicologia. 

Comentado [F9]: Precisa ser mais específico (DE ACORDO COM 
SUAS REFERÊNCIAS) ou É melhor retirar 
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4 ANÁLISE DE DADOS E DISCUSSÃO 

 

Existe uma literatura bem vasta sobre os efeitos e fatores do estresse pós-traumático 

e estresse de combate em militares, entretanto a maior parte desses estudos é relacionada 

a exércitos de outros países, principalmente os EUA, que contam com centos de pesquisa 

sobre veteranos e várias publicações especializadas. 

No Brasil poucos são os trabalhos a respeito fatores que desenvolvem o TEPT em 

militares, e essa lacuna dificilmente pode ser preenchida com a literatura internacional, já 

que a maioria delas se tratam da ocorrência de TEPT no contexto da guerra convencional, 

que implica em fatores e condições diferentes das quais o Exército Brasileiro tem atuado, 

principalmente por meio de Operações de GLO e missões de paz pela ONU. 

Buscando levantar os fatores de que podem desenvolver o TEPT dentro do contexto 

de atuação do EB, foram analisados os seguintes estudos com militares do Exército 

durante a missão de Operação de Paz no Haiti. 

Primeiramente analisou-se os dados obtidos pela dissertação de mestrado de Debora 

Barbosa Gil (2008), na qual ela desenvolve pesquisas na área de estresse e fatores 

estressores uma avalia os quatro primeiros contingentes da Força Militar de Paz no Haiti. 

Seu trabalho possui relevância uma vez que ela participou dos processos de seleção 

psicológica, preparação e desmobilização das tropas brasileiras, de janeiro de 2005 a 

fevereiro de 2007. 

O estudo de Gil (2008) trata-se de uma pesquisa do tipo ex-post-facto ( um estudo 

a partir de um fato que ocorreu no passado, visando verificar a existência de relações entre 

as variáveis, buscando entender como este fato impactou o grupo de estudo) que estudou 

os níveis de stress e estressores específicos desses quatro primeiros contingentes 

brasileiros enviados à missão no Haiti. Os questionários foram enviados aos militares, e 

eram respondidos de forma voluntária. A cada contingente eram enviados cerca de 1200 

militares e os respondentes voluntários variam entre os números de 871 a 920, sendo o 

total de 3598 militares que responderam à pesquisa. 

Um dos vários instrumentos que foram utilizados para a pesquisa são: ficha de 

informações demográficas, Inventários de Sintomas de Stress para Adultos de Lipp – 

ISSL ( Indica se o respondente apresenta-se ou não estressado, além de apontar em que 

fase do stress o indivíduos está e se há maior ocorrência de sintomas físicos ou 

Comentado [F11]:  
....., OU SEJA, (explicar o que é uma pesquisa ex-post-facto) 
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psicológicos), e o Inventários de Estressores de Força Militar de Paz - IEFMP ( 

Desenvolvido pelo Centro de Estudos de Pessoal do EB, identifica os estressores mais 

intensos e frequentes na missão de paz para as Nações Unidas) 

Dentre os diversos resultados obtidos, Gil verificou que 10,9% dos indivíduos 

estavam clinicamente estressados no término da missão, como podemos verificar na 

seguinte tabela. 

 

 

Tabela 1 – Diagnóstico de militares estressados durante os quatro primeiros contingentes 

no Haiti 

 

 

Fonte: Gil (2008) 

Em seu trabalho, Gil (2008) também verificou quais foram os estressores mais 

intensos em cada contingente, elencando-os dez mais intensos entre um total de 46 

estressores possíveis. Esses estressores mais intensos foram aqueles que obtiveram maior 

pontuação no IEFMP no que se refere à intensidade (escala que varia de 1 a 5 – nada 

estressante para extremamente estressante), de acordo com o que os militares 

vivenciaram. Vale lembrar que nem todos os estressores são potencialmente traumáticos. 
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Tabela 2 - Fatores mais estressantes do primeiro contingente 

 

Fonte: Gil (2008) 

No primeiro contingente, pode-se notar que os estressores do tipo ameaça e função 

de manutenção da paz (potencialmente traumáticos) de número 4, 9 e 35, foram os mais 

frequentes e intensos; seguidos pelos estressores do tipo ambiente de mobilização (fatores 

ocupacionais), de números 12, 33, 31, 26; função de manutenção da paz (não 

traumáticos), de números 11 e 37; e os relacionados a ambiguidade e previsibilidade, de 

número 27. 

Tabela 3 -  Fatores mais estressantes do segundo contingente 

 

Fonte: Gil (2008) 

Comentado [F14]:  
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 No segundo contingente percebe-se que os estressores mais frequentes e intensos 

estavam relacionados a ambiguidade, de números 27, 28, 30 e 29; seguidos pelos do tipo 

ameaça e função da manutenção da paz (potencialmente traumático), de números 9 e 4, 

ambiente de mobilização (fatores ocupacionais) de números 23, 31 e 32; e função de 

manutenção da paz (não traumático) de número 11. 

Tabela 4 – Fatores mais estressantes do terceiro contingente

 

Fonte: Gil (2008) 

 O terceiro contingente apresentou maior relevância nas categorias de ambiguidade 

com os fatores 27, 28, 30, 29; e ambiente de mobilização (fatores ocupacionais) de 

números 31, 15, 23, 12, 46, 22, 21; seguidas por ameaça e função da manutenção da paz 

(potencialmente traumático) de número 9; ambiente de mobilização (fatores físicos) com 

o fator 16; e função da manutenção de paz (não traumático) com o fator 11. 
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Tabela 5 – Fatores mais estressantes do quarto contingente 

 

Fonte: Gil (2008) 

 O quarto contingente por sua vez, apresentou como estressores mais intensos e 

frequentes aqueles relacionados ao tipo ambiguidade de números 29, 28, 27, 30; e 

Ambiente de mobilização (fatores ocupacionais) de números 23, 31, 32, 46 e 21. 

 De acordo com estes dados percebe-se que durante os quatro contingentes os 

estressores considerados mais intensos pelos militares eram constantemente relacionados 

a fatores de ambiguidade (desinformação), de ambiente de mobilização (estressores 

ocupacionais e condições físicas). Estes resultados demonstram algumas possíveis 

análises acerca das condições da missão. 

  Os fatores ligados a ambiguidade demonstraram que por vezes a tropa se 

encontrava sem as informações necessárias para saber exatamente o que deveria ser feito, 

bem como o que estava acontecendo fora do ambiente de atuação dos militares, levando 

à uma consciência situacional deficiente. Essas dúvidas que constantemente estavam 

presentes prejudicavam a tomada de decisões e a comunicação, constituindo assim um 

fator estressor de grande relevância. 
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 Os fatores ligados ao ambiente de mobilização envolvem o afastamento do lar, 

condições físicas (alimentação, privacidade, água, sono, cansaço) e estressores 

ocupacionais (tarefas cotidianas não ligadas a execução da missão propriamente dita) 

ressaltam a importância que a infraestrutura e organização da missão são importantes para 

as condições de estresse dos militares. 

 Vale ressaltar que embora estes dois tipos de fatores (ambiguidade e ambiente de 

mobilização) foram os mais constantes durante os quatro contingentes nos dois primeiros 

verificou-se uma maior relevância de fatores ligados a atividades militares propriamente 

ditas (risco de ferimento e morte, vulnerabilidade à incidentes sem poder reagir com poder 

de fogo), sendo estes com potencial de desenvolver o TEPT; e nos dois últimos 

contingentes destacaram-se fatores relacionados à ambiguidade e ambiente de 

mobilização. Podemos inferir que isso se deve a uma possível melhor preparação dos 

outros contingentes neste quesito, melhorando o treinamento e instrução da tropa, e 

oferecendo uma maior tranquilidade para os militares quando se encontravam nessas 

situações durante as operações. 

 Outro trabalho que demonstrou grande importância para a elucidação do problema 

deste trabalho foi a tese de doutorado apresentada e aprovada de Wanderson Fernandes 

de Souza, o qual realizou um estudo a respeito da evolução temporal de sintomas 

psicopatológicos (Estresse pós-traumático, depressão e transtorno mental comum) em 

militares brasileiros que fizeram parte do oitavo contingente da Missão de Paz no Haiti.  

 Souza (2011) também utiliza o IEFMP para levantar os fatores de estresse mais 

relevantes vivenciadas pelo oitavo contingente, apresentando prevalência dessas 

situações em ordem decrescente de frequência. Foi levado em conta os as mesmas 46 

diferentes situações do estudo de Gil (2008). 
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Tabela 6 – Frequência de situações estressantes ocorridas no Haiti. 

 
Fonte: Souza (2011) 

 Através destes dados podemos verificar que os fatores mais recorrentes possuem 

baixa capacidade de constituírem eventos traumáticos, sendo relacionados a situação mais 

cotidianas como contato com os civis, problemas relacionados ao ambiente de 

mobilização (isolamento e afastamento da família) e risco de ferimentos. 

 Este baixo número de situações que podem ser consideradas como evento 

traumático também é manifestado no resultado obtido por Souza (2011), que verificou 

uma prevalência de 0,5% de TEPT na coorte de militares do oitavo contingente. 

 Comparando os dois estudos, observamos um resultado bem semelhante, em que 

embora diversos fatores estressantes tenham sido observados, poucos foram os casos de 

fatores que realmente poderiam desenvolver o TEPT. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A pesquisa teve como objetivos verificar as principais características e aspectos 

do Transtorno do Estresse Pós-traumático no contexto das missões desempenhadas pelo 

Exército Brasileiro na atualidade; identificar os fatores que influenciam no 

desenvolvimento do TEPT dentro do combate contemporâneo; analisar como o estresse 

de combate leva ao desenvolvimento do TEPT, apresentar dados que confirmem a 

incidência do estresse de combate no âmbito das operações executadas pelo Exército 

Brasileiro.  

 Verificamos que qualquer pessoa que tenha enfrentado um episódio traumático 

pode a vir desenvolver os sintomas dessa condição, vindo a ter sua vida fortemente 

comprometida pelos efeitos causados por esta doença. Os resultados encontrados indicam 

que os militares de uma forma geral, devido à natureza de sua profissão são submetidos 

a diversos fatores estressantes, e por consequência disso são mais suscetíveis a passarem 

por eventos traumáticos que o restante da população civil, principalmente durante o 

combate.  

 Esta realidade é confirmada através de diversas pesquisas que estimaram altos 

níveis de prevalência do TEPT em diversos conflitos que ocorreram ao longo da história 

como: Guerra do Vietnã com ocorrência de 30%, dos quais 15% ainda permanecem com 

os sintomas de TEPT; Guerra no Golfo no qual seus veteranos apresentaram taxa de 

10,1% de TEPT; Guerra do Iraque no qual o pessoal do exército apresentou uma taxa de 

TEPT de  12,9 % e os fuzileiros 12,2%; Guerra do Líbano no qual os veteranos dois anos 

depois apresentavam um índice de TEPT de 56% para os que tiveram sintomas de estresse 

de combate durante o conflito ,e 17% para os soldados que não tinham sido 

diagnosticados durante o conflitos e agora alcançaram os critérios de TEPT (KENNEDY; 

ZILLMER, 2009). 

 Verificou-se também que a literatura internacional acerca da ocorrência de TEPT 

em militares é bem vasta, sendo que a maior parte desses estudos são levantados por 

países que possuem muita experiência e participação efetiva em diversos conflitos, 

ficando em evidência os Estados Unidos, um país que tem diversas publicações e 

pesquisas sobre o assunto, com centros de tratamento para veteranos e alto investimento 

nessa área. 
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 No Brasil a literatura acerca do TEPT é mais voltada para estudar a população 

civil, o que é explicável, já que nosso país sempre teve um histórico pacífico no que se 

diz a participação de conflitos armados, e por isso não tem a mesma quantidade de 

trabalhos focados no TEPT em militares como outros países atuantes. 

 Atualmente o Exército Brasileiro não tem atuado em um contexto de operações 

de guerra convencional, como os Estados Unidos, , as operações desempenhadas pelo 

Exército Brasileiro também envolvem diversos fatores estressores que podem 

desenvolver o TEPT.  

 Na análise dos dados obtidos com os estudos realizados por Souza (2011) a 

respeito sobre os contingentes de militares enviados para a Força de Paz no Haiti pode-se 

observar uma prevalência de TEPT de apenas 0,5%, muito menor que nos outros conflitos 

armados conhecidos. Grande parte deste resultado se deve à diferença da realidade 

encontrada na MINUSTAH e a realidade dos conflitos convencionais, uma vez que se 

tratam de operações com natureza bem diferentes, e com condicionantes muito distintas.  

 Também ficou evidente na pesquisa de GIL (2008) que fatores de estresse mais 

intensos relatadas pelos militares participantes da Força de Paz foram em sua maioria 

relacionadas com fatores estressores ligadas às dificuldades no cotidiano e não de 

combate propriamente dito. Esse resultado revela o preparo eficiente que as tropas 

brasileiras tiveram antes de serem desdobrados no Haiti, mostrando que nossas 

instituições de ensino e formação conseguem capacitar perfeitamente soldados, sargentos 

e oficiais para o cumprimento da missão. 

 Embora os resultados das pesquisas tenham sido favoráveis, mostrando um bom 

preparo da tropa, não quer dizer que as próximas operações que o Exército Brasileiro for 

executar apresentarão resultado semelhante. Cada missão deve ser considerada 

individualmente, algumas podem ser menos estressantes que outras, como no caso da 

MINUSTAH, variando no tipo de perigos envolvidos, nível de exposição aos possíveis 

eventos traumáticos, os fatores estressores atinentes ao conflito. Ao comparar uma missão 

de ajuda humanitária com as operações de guerra como as que ocorrem na Síria, 

Afeganistão, Israel e Palestina; percebe-se a enorme diferença entre elas, evidenciada 

principalmente pela quantidade enorme de vítimas. 
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 A medida que nosso Exército melhora seu preparo e amplia sua atuação, mais 

urgente têm se tornado estes estudos relativos ao estresse e o TEPT, já que a participação 

de nossas tropas em diversos tipos de operações, como na MINUSTAH, nas operações 

GLO, o combate contra o crime organizado, e pacificação de localidades urbanas, estão 

aumentando rapidamente. Por isso o a capacitação técnica de nossos militares deve vir 

atrelada com a capacitação psicológica para se atuar nesses ambientes de estresse. 

  Os estudos sobre reações ao estresse de combate e a identificação de fatores 

estressores que podem desenvolver sintomas do TEPT são fundamentais, gerando um 

conhecimento que possibilita elaborar diversas medidas preventivas, aprimorar os 

métodos de preparação e treinamento da tropa e dos profissionais de saúde, identificação 

de outros fatores ainda desconhecidos que desenvolvem o TEPT, acompanhamento e 

suporte psicológico pós trauma, aplicação de novos métodos de tratamento, 

desenvolvimento de psicofármacos, conscientização dos militares principalmente dos 

líderes de fração a respeito dos efeitos do estresse; visando aprimorar de maneira 

abrangente os serviços médicos e psicológicos do Exército Brasileiro.  

 Apenas conhecendo melhor estes fatores e sintomas do TEPT poderemos 

proporcionar aos militares do Exército Brasileiro que sofreram com experiências 

traumáticas uma maior qualidade de vida; e aos que não passaram por essa experiência, 

a certeza de que a nossa Instituição vai continuar protegendo sua saúde mental e 

psicológica. 
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