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RESUMO 

 

 

O Transtorno de Estresse Pós-Traumático é uma doença crônica com elevada incidência entre 

os veteranos de guerra, podendo atingir a prevalência de até 75% nos ex-combatentes. Ela é 

descrita nas diversas guerras ao longo dos anos, no entanto, a sua denominação foi 

estabelecida por volta de 1970 (através de estudos com veteranos da Guerra do Vietnã) sendo 

utilizada até a atualidade. O diagnóstico do Transtorno de Estresse Pós-Traumático envolve 

necessariamente a exposição a um evento traumático e três grandes grupos de sintomas, que 

se caracterizam pela reexperiência do acontecimento traumático, embotamento afetivo e 

ativação neuroafetiva, tendo a duração mínima de um mês. O Transtorno pode se desenvolver 

em poucos dias ou até vários meses após o trauma, e os sintomas podem ser mais intensos em 

períodos de estresse. Atualmente, é evidenciada a presença desse transtorno nas chamadas 

guerras de quarta geração, tendo como exemplo a guerra do Afeganistão e Iraque, 

demonstrando uma prevalência de 11,5% em estudos entre os anos de 2001 a 2004. Além 

disso, o Transtorno de Estresse Pós-Traumático e uma grande variedade de outros problemas 

psiquiátricos têm sido relatados após as Missões de Paz no Haiti, relacionados a estressores de 

baixa magnitude. É importante lembrar que tais transtornos psiquiátricos acarretam diversos 

prejuízos nas esferas interpessoal, profissional e social do ex-combatente, afetando também de 

maneira significativa e traumatizante as suas respectivas famílias. O controle sobre os 

sintomas ansiosos e depressivos dessa síndrome consiste na combinação de medidas 

farmacológicas e psicológicas. Desse modo, considerando a importância do Transtorno como 

patologia e as suas implicações, o presente trabalho tem por principal objetivo fazer uma 

breve revisão da literatura, visando à descrição do Transtorno de Estresse Pós-Traumático 

associado a operações de guerra e a sua abordagem. 
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ABSTRACT 

 

Post-traumatic Stress Disorder is a chronic disease with a high incidence between war 

veterans, reaching a prevalence of 75% among ex-combatants. It was described in plenty of 

wars; however the term was established in 1970 (through studies with Vietnam War veterans) 

and is being used until today. The diagnosis of Post-traumatic Stress Disorder necessarily 

involves exposure to a traumatic event and three major groups of symptoms, which are 

characterized by re-experience the traumatic event, affective blunting and neuro- affective 

activation, during at least one month. The Disorder can be developed in a few days or months 

after the trauma, and symptoms may be more intense in periods of stress. Currently, it is 

evident the presence of this disorder in fourth generation wars, taking as an example 

Afghanistan and Iraq Wars, showing a prevalence of 11.5 % in studies between the years 

2001-2004. Furthermore, Post-traumatic Stress Disorder and a variety of other psychiatric 

problems have been reported after peacekeeping missions in Haiti. It is important to 

remember that these psychiatric disorders are the cause of damage in various spheres 

(interpersonal, professional and social), also affecting and significantly traumatizing their 

respective families. Control over anxious and depressive symptoms of this syndrome consists 

of a combination of pharmacological and psychological treatment. Thus considering the 

importance of Disorder as pathology and its implications, this study main objective is to 

review the literature, aiming at the description of Post-traumatic Stress Disorder and its 

postwar approach. 
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Saúde mental no Exército: Transtorno de Estresse Pós-traumático como consequência 

de operações militares 

 

LAURA CRISTINA PEREIRA TEIXEIRA
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LEONARDO FERREIRA BARBOSA DA SILVA
2
 

 

1. INTRODUÇÃO 

Ao longo da história, as guerras têm provocado diversos danos à humanidade. Os seus 

efeitos se aplicam tanto na esfera física quanto psíquica e atingem a população de uma 

maneira geral, mas principalmente os militares que são submetidos a ameaças graves de vida, 

desgaste físico e mental, além de sofrimento constante. Desse modo, através de diversas 

pesquisas realizadas em veteranos de guerra foi observada a prevalência de uma síndrome 

desencadeada por um agente estressor traumático extremo (OLIVEIRA, 2008). Nas décadas 

de 1960 e 1970, com o estudo dos ex-combatentes da Guerra do Vietnã (1954-1975), tal 

síndrome recebeu a denominação, em inglês, de Posttraumatic Stress Disorder, PTSD, e, em 

português, Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT), esta é ainda é utilizada e será a 

sigla adotada para este estudo. 

O TEPT é caracterizado como o conjunto de sintomas envolvendo altos níveis de 

ansiedade e momentos em que o indivíduo tem a impressão de estar revivendo o evento 

traumático experienciado, atingindo uma prevalência de até 75% nos indivíduos que foram 

submetidos à guerra (SBARDELLOTO, 2011). O TEPT também foi relatado em militares 

envolvidos em missões de paz, porém em menor prevalência e relacionados a estressores de 

baixa magnitude, porém ainda assim, gera desconforto e dificuldade de realizar suas 

obrigações. Dentre os principais fatores desencadeantes nessas situações estão presentes a 

dieta insatisfatória, saudade de casa, ambiente hostil e perigo de contrair doenças (SOUZA, 

2007). Os indivíduos que não tiveram participação em situações de guerras e conflitos 

também podem apresentar esse transtorno. Estima-se que a população em geral possa ter uma 

prevalência em média de 8% durante toda a vida (SADOCK; SADOCK, 2007). No entanto, 

existe uma diferença significativa entre a prevalência em veteranos de guerra e na população 

em geral, fato que mostra a importância do trauma bélico, de elevada proporção para o 

desencadeamento de tal síndrome. Outras manifestações associadas com o TEPT são a 
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violência, depressão, ataques de pânico, alucinação, abuso de substâncias, dentre outros 

(MENABÔ; AGOSTINHO, 2011). 

Devido à elevada incidência da síndrome apresentada nos veteranos de guerra e aos 

diversos prejuízos acarretados pela mesma na vida social desses indivíduos, o presente 

trabalho tem como objetivo principal abordar o TEPT secundário a operações de guerra, suas 

principais características, assim como as suas consequências na vida do indivíduo acometido 

pelo transtorno. O método utilizado será o hipotético-dedutivo e, no que tange às técnicas 

adotadas, empregar-se-á a pesquisa bibliográfica com vistas a rever a literatura que forneça a 

base teórica necessária. Foram abordados estudos recentes sobre TEPT em veteranos de 

guerra tendo sido encontrados 2.238 trabalhos publicados no PubMed em 26 de março de 

2014, dos quais selecionou-se dez trabalhos. 

A fim de se atingir o objetivo, no segundo capítulo será feito um breve histórico do 

TEPT para compreender o surgimento dessa doença e sua implicação na vida do militar após 

o seu retorno à vida social. 

No terceiro capítulo será feito uma descrição desse transtorno abordando suas 

principais características, sintomas e seu diagnóstico. 

No quarto e derradeiro capítulo, o mais importante do presente estudo, e com base em análise 

dos capítulos anteriores, será verificada a associação do TEPT com operações de guerra. 
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2. A INSTITUCIONALIZAÇÃO 

 

 

2.1 HISTÓRICO DO TRANSTORNO DE ESTRESSE PÓS-TRAUMÁTICO 

As teorias relacionadas aos transtornos psiquiátricos estiveram quase sempre divididas 

entre duas vertentes causais inteiramente psicológicas, por um lado, e inteiramente genético-

constitucionais, por outro. O que se tem de semelhante entre os modelos – o intrapsíquico e o 

genético-molecular – é uma continuada relação ambivalente com os fatores ambientais 

externos, de forma que estes pudessem ser considerados como parceiros de igual valor e 

importância na constituição das patologias mentais e dos comportamentos humanos. Os 

principais representantes dos fatores ambientais externos, os fenômenos traumáticos 

compartilharam de toda esta ambivalência durante a maior parte da história da psiquiatria, até 

muito recentemente. Porque muitos dos fatores ambientais traumáticos dependiam de 

condições sociais, econômicas, culturais e políticas resistentes a serem abordadas e 

modificadas (como a pobreza, a miséria, as guerras, os maus tratos e a opressão de crianças, 

de mulheres, de imigrantes, ou de grupos étnicos perseguidos e estigmatizados como, por 

exemplo, os negros e os judeus), tais situações eram negadas ou não se lhes dava maior 

importância (SCHESTATSKY et al., 2003). 

Durante a Guerra Civil Americana (1861-1865) uma síndrome semelhante ao TEPT foi 

nomeada “Coração de Soldado”. O artigo intitulado On irritable heart; A clinical study of a 

form of functional cardiac disorder and its consequences (1871) de Jacob Mendez Da Costa 

(1833-1900), já revelava uma síndrome representada por sintomas cardíacos autonômicos 

ocorridos naqueles soldados. Já no século XX, com forte avanço na área da psicanálise, os 

clínicos nomeavam esta condição de neurose traumática. Na Primeira Guerra Mundial (1914-

1918) foi denominada “choque de granadas”, e foi levantada a hipótese de ser causada por 

trauma cerebral às custas de explosões de granadas. Veteranos da Segunda Guerra Mundial 

(1939-1945), sobreviventes de campos de concentração nazistas e sobreviventes de 

lançamentos de bombas atômicas no Japão, tinham sintomas semelhantes. Já a morbidade 

psiquiátrica associada aos veteranos da Guerra do Vietnã trouxe consigo o conceito de TEPT 
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(SADOCK; SADOCK, 2007). 

Judith Herman, em Trauma and recovery (1992), refere que a história dos traumas 

psíquicos nos últimos 200 anos, dentro da sociedade em geral, e da sociedade médico-

psiquiátrica em particular, tem sido a de sucessivos focos de reconhecimento da sua 

importância, seguidos de extensas “amnésias”. As “amnésias” sobre os traumas psíquicos são, 

muitas vezes, forçadas a ser superadas ou por traumas maciços e generalizados (difíceis de ser 

negados), como as duas Guerras Mundiais, a do Vietnã e, mas recentemente, a Guerra no 

Iraque (2003-2011), por exemplo, ou por lutas políticas organizadas por segmentos 

tradicionalmente oprimidos na cultura ocidental, que impuseram o reconhecimento de 

síndromes como a da criança espancada (Battered-Child syndrome), dos estupros (Rape 

syndrome) e a da violência doméstica física e sexual (Incest syndrome, Child Sexual Abuse 

syndrome, Neglect syndrome) (SCHESTATSKY et al., 2003). 

2.2 A ESCOLA FRANCESA 

O termo “neurose traumática” foi usado pela primeira vez, pelo neurologista alemão 

Herman Oppenheim (1858-1919) e, à época, em 1889, pensava-se que as lesões funcionais 

que pareciam ocorrer nestes casos eram devidas a “mudanças moleculares sutis no sistema 

nervoso central”. Trinta anos antes, no entanto, em 1859, o psiquiatra francês Pierre Briquet 

(1796-1881) estabelecera a primeira conexão psicológica entre os sintomas de histeria, 

incluindo os de somatização, com histórias de traumas sexuais na infância: das 501 pacientes 

histéricas que descreveu, relatou origens especificamente traumáticas em 76% delas. A 

tradição francesa prolongou-se com as primeiras investigações mais sistemáticas entre 

traumas e doenças psiquiátricas. Os estudos foram conduzidos, na Salpetrière, pelo renomado 

neurologista Jean-Martin Charcot (1825-1893), em 1887, que também estudou a relação 

psicológica entre os “choc nerveux” induzidos traumaticamente e aqueles induzidos por 

sugestão hipnótica. Dos seus quatro discípulos mais famosos, dois deles, Georges Gilles de la 

Tourette (1857-1904) e Joseph Babinski (1857-1932), desviaram suas pesquisas para um 

modelo “orgânico-neurológico” da histeria, enfatizando a sugestionabilidade e a simulação 

como seus elementos mais distintivos e desprezando quaisquer origens traumáticas para estes 

quadros. Outros dois discípulos eminentes de Charcot trilharam o caminho oposto: Pierre 

Janet (1859-1947) e Sigmund Freud (1856-1939) foram na direção do aprofundamento dos 

insights de Charcot sobre os componentes emocionais das situações traumáticas – e de sua 
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relação com a histeria. Em 1887, Janet começou a escrever sobre os mecanismos de 

dissociação, traumas e histeria (L’anesthésie systématisée et la dissociation des phénomènes 

psychologiques). Entre 1889 e 1920, descreveria dados de um total de 591 pacientes, 

encontrando origens traumáticas para suas psicopatologias em 257 deles. Janet criou o termo 

“subconsciente” para descrever a coleção de memórias que formariam os esquemas mentais 

que ordenariam e guiariam a interação da pessoa com seu meio ambiente. Propôs, então, que, 

quando as pessoas experimentavam “emoções veementes”, suas mentes se mostravam 

incapazes de parear as experiências aterrorizantes com os esquemas cognitivos prévios, 

“subconscientes”. Como resultado, as memórias da experiência traumática não conseguiam 

ser integradas na consciência e dela permaneciam dissociadas, assim como do controle 

voluntário. Janet formulava assim a primeira compreensão mais abrangente dos efeitos dos 

traumas sobre a mente, baseada na noção, bastante contemporânea, de que estados de 

excitação extremos podiam causar o fracasso na integração de memórias traumáticas. 

Resíduos de memória do trauma permaneceriam inconscientes, como “idéias fixas”, que não 

poderiam ser “eliminadas” enquanto não pudessem ser transcritas dentro do contexto de uma 

narrativa pessoal do próprio paciente. Enquanto isso não fosse possível, continuariam a se 

intrometer na consciência como percepções abundantes de terror, preocupações obsessivas e 

re-experimentações somáticas sob forma de reações ansiosas (SCHESTATSKY et al., 2003). 

2.3 OS TRABALHOS DE FREUD E O TEMA DAS NEUROSES TRAUMÁTICAS 

Por volta de 1885 ao visitar Charcot, Freud aderiu então as idéias do momento. Em seu 

Estudos sobre a histeria (1893-1895), afirmou que “‘os histéricos sofrem principalmente de 

reminiscências... (de uma) experiência traumática que está constantemente forçando sua 

presença na mente do paciente... (que permanece) fixado no trauma’” (SCHESTATSKY et 

al., 2003, p. 9). Freud reconheceu também que algo se torna traumático porque fica dissociado 

e fora da percepção consciente (“estados hipnóides”) (SCHESTATSKY et al., 2003). 

 

[...] em 1896, ele propôs a famosa “Teoria da Sedução”: “uma 

experiência precoce de relacionamento sexual... (sendo a criança) 

vítima de um abuso de outra pessoa... é a causa específica da histeria... 

e não meramente seu agente ‘provocateur’ [como imaginava 

Charcot]”. (SCHESTATSKY et al., 2003, p. 9). 
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Um ano depois, em 1887, no entanto, Freud, em Três ensaios sobre a teoria da 

sexualidade (1905), promoveria uma guinada decisiva no seu pensamento, ao descobrir que 

boa parte das histórias de sedução sexual dos 18 casos de histeria que estudara poderiam ter 

sido imaginárias ou, até mesmo, inadvertidamente sugeridas por ele mesmo aos pacientes no 

curso de sua investigação. Inicialmente abalado por ver comprometida sua teoria do trauma 

sexual como a etiologia “específica” da histeria, Freud reinterpretaria seus dados e chegaria à 

descoberta da sexualidade infantil (biológica e conflituosamente constituída), às fantasias 

inconscientes por ela constantemente geradas e sua influência principal dentro da realidade 

psíquica, que será considerada tão ou mais importante do que o mundo externo na construção 

das neuroses. Essa mudança histórica do pensamento freudiano teve pelo menos duas 

consequências cruciais: de um lado, fundou efetivamente a psicanálise como uma nova 

ciência, cuja especificidade seria o estudo da mente, do mundo psíquico e dos seus fenômenos 

inconscientes; por outro, relegou o mundo externo (a “realidade material”) e o papel das 

experiências ambientais a um segundo plano de importância, reduzindo grandemente a 

investigação e publicação de trabalhos sistemáticos na literatura psicanalítica sobre os traumas 

em geral e os infantis, em particular, até, pelo menos a década de 1980 – ou seja, quase 90 

anos de relativo silêncio sobre o assunto (SCHESTATSKY et al., 2003). 

Durante a Primeira Guerra Mundial, o pesquisador Charles Samuel Myers (1873-

1946) foi o primeiro a usar o termo “choque de granadas” quando fez observações sobre 

eventos os quais supunha terem sido causados por trauma cerebral à custa de explosões de 

granadas. Mais tarde, Myers conduziu um estudo que sugeriu que essa desordem poderia ser 

causada por estresse vivenciado pelos militares e não somente pelo trauma cerebral. Essa 

mudança ocorreu, pois muitos soldados que apresentavam os sintomas consistentes com o 

choque de granadas não haviam sofrido trauma craniano (BANNISTER; MAHONEY III; 

DAO, 2012). 

De acordo com Schestatsky et al. (2003), ao ser confrontado com os quadros 

psiquiátricos desencadeados pela Primeira Guerra Mundial, Freud retoma o tema das neuroses 

traumáticas. Ele reenfatiza, então, a importância decisiva da intensidade dos estressores 

traumáticos, da ausência de descargas apropriadas verbais ou motoras para aliviá-la e do 

despreparo dos indivíduos para seu enfrentamento, causando o rompimento do que chamou de 

“barreira de estímulos”, que protegeria o ego das estimulações excessivas do ambiente 

externo. Assim, o organismo, incapaz de lidar com a intensidade da estimulação, veria seu 

aparelho mental inundado por ela, causando paralisia mental e intensas tempestades 

emocionais. É também na vigência da Primeira Grande Guerra, que Freud, em Além do 
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princípio do prazer (1920), se preocupa também em integrar ambas dimensões, a 

intrapsíquica e a ambiental, no seu modelo etiológico das “séries complementares”, 

perguntando-se:  

“são as neuroses endógenas ou exógenas? São elas o resultado 

inevitável de determinada constituição ou o produto de 

determinadas experiências [traumáticas] de vida? Quanto à sua 

causalidade, os casos... neuróticos se inserem numa série, dentro 

da qual os dois fatores – constituição e experiência – estão 

representados...” (SCHESTATSKY et al., 2003, p. 10). 

2.4 A NEUROSE TRAUMÁTICA DE GUERRA 

Abram Kardiner (1891-1981), psicanalista ex-analisando de Freud, novamente 

incentivado pelos achados clínicos de uma situação de guerra, desta vez, a Segunda Guerra 

Mundial, publica, em 1941, o livro sobre “as neuroses traumáticas de guerra”, que passa a ser 

considerado por vários autores especializados como a obra que viria a definir, pelo resto do 

século XX, o que seria o TEPT. É ele quem anota, pela primeira vez, entre outros achados 

clínicos detalhados, que os pacientes que sofriam de “neuroses traumáticas” desenvolviam 

uma permanente hipervigilância e sensibilidade frente às ameaças ambientais, afirmando que 

o núcleo destes quadros era 

“uma físioneurose, que estava presente, tanto no campo de batalha, 

como durante o processo de reorganização (emocional), 

sobrevivendo... e persistindo sob forma crônica... (e) permanecendo a 

síndrome traumática sempre sem modificações” (SCHESTATSKY et 

al., 2003, p. 10). 

Com o fim da guerra, vários desenvolvimentos ocorreram na área das síndromes 

traumáticos, especialmente no seu tratamento. Tanto Walter Menninger, nos Estados Unidos 

da América, quanto Wilfred Ruprecht Bion (1897-1979) e seus colegas, na Inglaterra, 

descobriram a importância da psicoterapia de grupo e dos tratamentos dentro de 

“comunidades terapêuticas” com pacientes traumatizados pela guerra. Após, sucederam- se 

estudos sobre prisioneiros que estiveram em campos de concentração (“síndrome do campo 

de concentração”), evidenciando-se, mais uma vez, que pessoas submetidas a maciças 

situações traumáticas desenvolviam graves conseqüências biológicas, psicológicas, sociais e 

existenciais, incluindo uma capacidade diminuída de lidar com futuros estresses psicológicos 

e biológicos ao longo da vida (SCHESTATSKY et al., 2003). 



 

 

1
6 

2.5 O MANUAL DIAGNÓSTICO E ESTATÍSTICO DE TRANSTORNOS MENTAIS 

E O TRANSTORNO DE ESTRESSE PÓS-TRAUMÁTICO 

Em 1970, dois psiquiatras americanos, Chaim F. Shatan e Robert J. Lifton, começaram a 

fazer encontros de grupos com pacientes veteranos da guerra do Vietnã, em Nova York, que 

acabaram se espalhando por todas as instituições americanas que tratavam desses pacientes. 

Shatan e Lifton começaram a ler Abram Kardiner (1891-1981), a literatura sobre 

sobreviventes do holocausto e os trabalhos existentes sobre vítimas de acidentes e 

queimaduras. Retiraram daí uma lista dos 27 sintomas mais comuns de “neuroses 

traumáticas”, os quais compararam com as fichas clínicas de 700 pacientes veteranos do 

Vietnã, o que acabou por se constituir no embrião dos critérios usados pelo Manual 

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

na sua classificação diagnóstica. Dentro dessa nova categoria, foram então incluídas diversas 

síndromes como a do “trauma do estupro”, da “mulher espancada”, dos “veteranos do Vietnã” 

e a da “criança abusada”.  

A definição original de TEPT no DSM-III requeria apenas um sintoma de re-

experimentação, dois sintomas de “embotamento” emocional e um sintoma de uma lista de 

sintomas inespecíficos, sem critérios de duração. Esses critérios foram utilizados em estudos 

populacionais como o Epidemiological Catchment Area e restringiam os eventos traumáticos 

a abuso sexual, assaltos, desastres naturais e guerras. Essas informações levaram à revisão dos 

critérios na edição do DSM-III (DSM-II-R) com o agrupamento de sintomas na forma como é 

apresentado pelo DSM-IV, onde os sintomas são classificados como manifestações de re-

experimentação, evitação ou hyperarousal (exitabilidade aumentada). Estudos utilizando 

critérios do DSM-III-R encontraram uma prevalência ao longo da vida de 11% para mulheres 

e 5,5% para os homens, confirmando que o TEPT é altamente prevalente e evidenciando que, 

na realidade, dependendo da vulnerabilidade do indivíduo, o TEPT poderia ser causado por 

eventos traumáticos relativamente comuns na comunidade, sendo que 61% dos homens e 51% 

das mulheres já haviam reportado pelo menos um evento traumático ao longo da vida.  

Esses critérios, inicialmente resultados de uma compilação de sintomas da literatura 

especializada, do exame detalhado de fichários clínicos e de um cuidadoso processo político, 

foram posteriormente afinados por cuidadosas pesquisas de campo, clínicas e 

epidemiológicas, quando o TEPT foi então reavaliado para sua inclusão no DSM-IV, em 

1994. A maior modificação no DSM-IV está relacionada à definição de trauma. Enquanto o 

DSM-III-R enfatiza que o trauma é uma experiência fora da normalidade, um grande número 
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de evidências sugeria que os desencadeantes típicos do TEPT eram eventos relativamente 

comuns na vida das pessoas. Sendo assim, o DSM-IV enfatiza o quão ameaçador e 

aterrorizante foi o trauma para aquele determinado indivíduo, sem mencionar a 

“anormalidade” do evento. O DSM-IV inclui pela primeira vez critérios para TEPT e Agudo, 

que consiste em perturbações psíquicas, semelhantes àquelas do TEPT, que ocorrem em 

muitos indivíduos após um trauma, com duração máxima de um mês. Esse passa, então, a ser 

também um diagnóstico bastante importante uma vez que um diagnóstico de Transtorno de 

Estresse Agudo parece predispor o indivíduo ao TEPT (SCHESTATSKY et al., 2003). 

O recentemente lançado DSM-V, da American Psychiatric Association, em 2013, 

incluem critérios revisados para diagnóstico de TEPT já com alguns experts questionando 

como essas mudanças afetarão o diagnóstico diferencial e as taxas de prevalência de 

comorbidades (FRIEDMAN et al., 2011). O estudo Stander, Thomsen e Highfill-McRoy 

(2014) também infere em uma nova sessão do DSM-V intitulada Transtornos relacionados ao 

trauma e estresse, que os novos critérios refinam o que é qualificado como um evento 

traumático e expande a estrutura sintomática para três a quatro grupos, incluindo: re-

experimentação (Grupo B), evitação (Grupo C), negatividade e humor (negative cognitions 

and mood) (Grupo D) e sintomas de excitabilidade (Grupo E). Comparado ao DSM-IV-TR, 

no DSM-V o Grupo C se tornou mais limitado e agora exclui sintomas de embotamento.  

Os autores analisam que há uma incerteza sobre se o novos critérios irão aprimorar ou 

degradar o diagnóstico diferencial de TEPT-depressão e que será importante avaliar 

empiricamente o real efeito de importantes mudanças baseadas nas novas diretrizes e citam, 

por exemplo, que há ainda sobreposição substancial nos sintomas incluídos nos critérios tanto 

para TEPT quanto depressão e que usando o DSM-IV-TR um clínico poderia identificar uma 

elevação nos sintomas evitação/embotamento no grupo C do TEPT baseado apenas nos 

sintomas de embotamento comuns à depressão, enquanto soube o DSM-V pelo menos dois 

sintomas de evitação mais relacionados à TEPT serão necessários para o diagnóstico. Para 

Forbes et al. (2011), isso poderá aumentar a distinção entre TEPT e depressão. Stander, 

Thomsen e Highfill-McRoy (2014) referem que o DSM-V, por outro lado, inclui novos 

sintomas que podem não ser muito originais ao TEPT (sentimento de culpa distorcido 

persistente por si ou outros; estado emocional negativo evidente; expectativas negativas sobre 

si mesmo, outros ou o mundo; comportamento autodestrutivo ou imprudente; comportamento 

agressivo, irritado ou raivoso). Koffel et al. (2012), usando dados do Inventário de 

Personalidade Multifásico, avaliaram a utilidade do diagnóstico diferencial dos novos 

sintomas raiva, comportamento agressivo e expectativas negativas no TEPT e que dos três 



 

 

1
8 

sintomas, a raiva foi o mais associado com o TEPT e foi o único sintoma que previu o 

desenvolvimento de TEPT na sua amostra de militares em missões; ainda, expectativas 

negativas foram mais alinhadas com depressão e comportamento agressivo foi mais associado 

com dependência de substâncias. Esses autores, concluíram que como um todo, os novos 

sintomas propostos degradam o diagnóstico diferencial. 

 

 



 

 

1
9 

3. TRANSTORNO DE ESTRESSE PÓS-TRAUMÁTICO 

 

3.1 EPIDEMIOLOGIA 

 Estima-se que a prevalência de TEPT durante a vida, na população em geral, seja em 

torno de 8%, embora formas subclínicas do transtorno possam se fazer presentes na vida de 

5% a 15% dela (SADOCK; SADOCK, 2007). Os autores afirmam ainda que a prevalência 

durante a vida pode ser mais alta, de 5% a 75%, em grupos de alto risco em que ocorreram 

eventos traumáticos. 

Embora as pessoas reajam de forma diferente ao estresse, quando os estressores são 

extremos (como em situações de campo de concentração ou combate prolongado), a taxa de 

morbidade aumenta rapidamente (HOLLANDER; SIMEON, 2012). 

Os estudos epidemiológicos sobre TEPT por exposição ao combate existentes focavam 

quase que exclusivamente nos homens apesar das evidências de que as mulheres têm um 

maior risco para TEPT do que os homens (HOGE et al., 2004; SCHLENGER et al., 2007 

apud POLUSNY et al., 2014; STREET; VOGT; DUTRA, 2009) e de que as mulheres na 

população civil demonstravam taxas mais elevadas de TEPT do que os homens (KESSLER et 

al., 2005; TOLIN; FOA, 2006) até o estudo realizado por Polusny et al. (2014). No estudo de 

Polusny et al. (2014), segundo o Departamento de Defesa Americano (2009), a extensão da 

participação de mulheres em serviço nas Operation Enduring Freedom e Operation Iraqi 

Freedom foi sem precedentes em relação aos conflitos anteriores, com as mulheres 

respondendo por mais de 11% de todas as tropas nas missões de combate. Seelig et al. (2012) 

salientaram que, embora o Departamento de Defesa Americano apenas recentemente tenha 

levantado a bandeira das mulheres em papéis de combate nas forças armadas americanas, 

distinções não muito claras entre deveres no combate e no apoio ao combate nas Operation 

Enduring Freedom/Operation Iraqi Freedom aumentaram as probabilidades das mulheres 

serem expostas ao combate e o risco de desenvolverem transtornos de saúde mental pós-

missão. No estudo de Polusny et al. (2014) pesquisou-se, de forma pioneira, a influência dos 

fatores estressores relacionados ao combate e os fatores de risco ou proteção pré-missão no 

risco das mulheres desenvolverem sintomas de TEPT após as missões comparado ao risco dos 
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homens, concluindo que a maior severidade dos sintomas de TEPT entre membros do 

segmento feminino das forças armadas nas missões de combate em questão, não podem ser 

explicadas somente pelas diferenças de gênero como fatores de risco relacionados às missões 

ou antes das missões e que fatores como a exposição ao combate e as consequências das 

batalhas, vitimização interpessoal prévia, falta de suporte de suas unidades militares e 

preocupações prévias às missões sobre rupturas familiares são também fatores que 

influenciam o desenvolvimento de sintomas de TEPT pós-missão para mulheres e homens. 

A prevalência da doença em mulheres (10% a 12%) é mais alta que em homens (5% a 6%) e é 

também maior entre adultos jovens, já que os mesmos costumam se expor mais a situações 

que precipitam o transtorno (SADOCK; SADOCK, 2007). De acordo com a História, 

afirmam os autores, os traumatismos dos homens costumavam ser experiências em combate, 

enquanto os das mulheres costumavam ser assalto ou estupro. 

É mais provável que o transtorno ocorra entre solteiros, divorciados, viúvos, 

socialmente reclusos ou de baixo nível socioeconômico e os fatores de risco mais importantes 

de TEPT são a gravidade, a duração e a proximidade da pessoa à exposição ao trauma real. 

Parece também haver um padrão familiar para a condição (SADOCK; SADOCK, 2007). 

3.2 COMORBIDADE 

Em torno de dois terços dos pacientes com TEPT têm pelo menos dois outros 

transtornos e são exemplos de condições associadas o transtorno depressivo, o transtorno 

relacionado a substâncias, outros transtornos de ansiedade e o transtorno bipolar (SADOCK; 

SADOCK, 2007). Alta taxa de transtornos comórbidos é detectada no TEPT (HOLLANDER; 

SIMEON, 2012). Sabe-se que o transtorno comórbido torna as pessoas mais vulneráveis a 

desenvolverem TEPT (SADOCK; SADOCK, 2007). 

3.2.1 Transtorno de estresse pós-traumático e depressão 

O militar é um contexto peculiar e é particularmente importante entender o 

desenvolvimento de transtornos comórbidos entre veteranos. Muitos voluntários entram nas 

Forças Armadas para o serviço militar com uma história de trauma anterior como, por 

exemplo, abuso na infância e durante o período em que serviram, continuam a estar em risco 

de experimentar múltiplos tipos de trauma como o combate em missão real e assédio sexual 



 

 

2
1 

que são fatores de risco proeminentes para TEPT (KESSLER et al., 1995; STANDER et al., 

2002; WOLFE et al., 2005: apud STANDER; THOMSEN; HIGHFILL-MCROY, 2014; 

STANDER et al., 2008). Por sua vez, Polusny et al. (2011) relatam que o TEPT apresenta um 

dos mais significantes riscos/vulnerabilidade para um número de outros sérios problemas de 

adaptação, como a depressão. 

Najavits et al. (2009 apud STANDER; THOMSEN; HIGHFILL-MCROY, 2014) 

relataram que em uma ampla revisão dos tratamentos para TEPT e comorbidades encontrou 

que a depressão é tão prevalente que em amostras de tratamento para TEPT estarão sempre 

incluídos participantes com sintomas depressivos. Meyer et al. (2011 apud STANDER; 

THOMSEN; HIGHFILL-MCROY, 2014), em sua pesquisa de revisão sobre o tratamento de 

TEPT com outras comorbidades entre populações militares, de que foram encontrados apenas 

poucos estudos relacionados a comorbidade depressão e que mesmo com essa escassez de 

evidências, concluíram que tratamentos para TEPT tendem a diminuir sintomas de depressão, 

enquanto tratamentos para comorbidades como a depressão não necessariamente reduzem 

sintomas de TEPT. Segundo Stander, Thomsen e Highfill-McRoy (2014), pesquisas futuras 

sobre a comorbidade TEPT-depressão devem enfatizar a identificação de riscos modificáveis 

e vulnerabilidades que possam ser combatidas com novos programas de prevenção e 

tratamento e que mais estudos longitudinais precisam ir além das associações examinadas 

entre TEPT e depressão no nível macro da questão e ir em frente especificando os 

mecanismos tempo-sensíveis que facilitam e mediam comorbidades ao nível do grupo de 

sintomas específicos; ainda, mais estudos duplos são necessários para ir além de 

simplesmente validar o fato de que o risco comum e os fatores de vulnerabilidade existem e 

também trabalhar na verificação de vulnerabilidades genéticas específicas que confiavelmente 

aumentam o risco para múltiplos transtornos de saúde mental e conclui que clínicos e 

pesquisadores devem colaborar em traduzir a pesquisa para a prevenção prática e programas 

de intervenção e em avaliar sua eficácia na comorbidade TEPT-depressão. 
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3.2.2 Transtorno de estresse pós-traumático e abuso de álcool 

O estudo longitudinal de Kline et al. (2014) mostrou altas taxas de comorbidade entre 

TEPT e alcoolismo, mas não houve consenso na direção causal desta relação. No âmbito 

geral, algumas teorias sugerem que o alcoolismo se desenvolve como um mecanismo 

compensatório para lidar com os sintomas de TEPT e outras que o alcoolismo é um fator de 

vulnerabilidade para TEPT; uma terceira hipótese postula caminhos de desenvolvimento 

independente provenientes de uma etiologia compartilhada, podendo ser a própria exposição 

ao trauma. No mesmo estudo, foram examinadas essas hipóteses, usando dados longitudinais 

em 922 soldados da Guarda Nacional Americana representando uma subamostragem (56%) 

de um estudo transversal maior pré e pós missão de combate de soldados da Guarda Nacional 

de New Jersey que foram para o Iraque, os critérios incluíram o Post-Traumatic Stress 

Disorder Checklist baseados no DSM-IV para uso e abuso de álcool do National Household 

Survey of Drug Use and Health e outros critérios concorrentes sobre saúde mental, militar e 

demográfica. Os achados foram altas taxas de comorbidade pós-issão, com 38% de triagem 

positiva para TEPT apresentando também triagem positiva para dependência de álcool e 30% 

daqueles positivos para dependência de álcool também triados positivamente para TEPT; 

encontrou taxas de comorbidade em veteranos com TEPT algo mais elevadas que os 22% 

encontrados no estudo de Kehle et al. (2012) que foi feito com os veteranos da Guarda 

Nacional na Operação Iraqi Freedom, mas, algo mais baixo que os 50% de comorbidade 

reportados por Thomas et al. (2010) num estudo de mais de 18.000 componentes da ativa e 

soldados da Guarda Nacional da mesma operação. 

As discrepâncias nas taxas de prevalência podem refletir diferenças nos instrumentos 

de medidas, da população estudada e/ou na anonimidade do estudo, sendo que nos estudos nas 

quais esta foi usada houve taxas maiores de uso de álcool do que em estudos em que faltou a 

anonimidade, devido ao fato de que a confissão do uso de substâncias nos meios militares ser 

um ponto sensível. Os resultados do estudo de Kline et al. (2014) não mostraram evidencia de 

que a pré existência de transtorno de uso de álcool aumentasse a suscetibilidade ao TEPT mas 

sugeriu que o TEPT pré existente pode significantemente aumentar o risco para transtorno de 

uso de álcool. Esses achados sugerem que as abordagens de tratamento integradas que foquem 

no tratamento precoce de sintomas de TEPT podem ser mais eficazes do que a abstinência do 
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uso de álcool requerida antes do inicio da terapia do trauma, uma prática que acorre 

comumente nos meios clínicos. Adicionalmente os achados mostraram que a exposição ao 

combate é um fator de risco independente para a dependência de álcool, então proporcionando 

suporte para o modelo de fator de risco ambiental compartilhado. O risco de triagem positiva 

para dependência de álcool aumentou 9% para cada unidade aumentada de exposição ao 

combate após o controle para a pré existência de um estado de TEPT e de 17% para cada 

unidade aumentada na exposição em uma subamostra com índices de TEPT baixos 

encontrados pré e pós missão. Com 12% ou mais de veteranos da reserva ou da Guarda 

retornando das missões do Iraque e Afeganistão estimados por estarem afetados por 

transtorno de uso de álcool, esse achado tem implicações importantes para as políticas de 

compensação da Administração de Veteranos que atualmente exclui transtorno de uso de 

álcool da lista de condições para p alistamento primário de combatentes. 

Segundo A. Kline et al. (2014) estudo longitudinal futuro é necessário que assegure a 

anonimidade dos participantes e que avalie rigorosamente o impacto causal do combate no 

transtorno de uso de álcool. Conclui que se estudos futuros das populações militares 

encontrarem evidências similares de um efeito causal direto do combate no desenvolvimento 

do transtorno de uso de álcool a VA pode precisar reconsiderar as suas políticas, proibindo o 

alistamento militar para indivíduos triados com tal transtorno. 

3.3 FATORES ETIOLÓGICOS 

 

3.3.1 Estressor 

Embora o estressor seja a principal causa do desenvolvimento do TEPT, nem todas as 

pessoas experimentam o transtorno após um acontecimento traumático (SADOCK; 

SADOCK, 2007). O estressor por si só não é suficiente para causar o TEPT e precisam ser 

considerados também fatores individuais preexistentes biológicos e psicossociais e 

acontecimentos que tenham ocorrido antes e após o traumatismo (SADOCK; SADOCK, 

2007). 

Têm particular probabilidade de produzir TEPT eventos como agressão sexual ou 

assalto à mão armada, que são afrontas interpessoais à integridade, à autoestima e à segurança 
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(HOLLANDER; SIMEON, 2012). 

Outro aspecto importante é o significado subjetivo do estressor para a pessoa 

(SADOCK; SADOCK, 2007). Os eventos que parecem ter severidade relativamente baixa 

podem causar TEPT em certas pessoas, devido ao significado subjetivo atribuído ao ocorrido 

(GABBARD, 2006). 

3.3.2 Fatores de risco 

São fatores de vulnerabilidade que parecem ter um papel na etiologia do TEPT: 

trauma na infância; traços de personalidade borderline, paranóide, dependente ou antissocial; 

sistema de apoio inadequado da família ou por parte de colegas; ser mulher; vulnerabilidade 

genética a doença psiquiátrica; ocorrência de mudanças estressantes recentes; percepção de 

um local externo de controle em vez de interno; ingestão excessiva de álcool recentemente 

(SADOCK; SADOCK, 2007). São ainda fatores de risco para TEPT: história passada de 

TEPT, história passada de depressão, história passada de transtornos de ansiedade, história 

familiar de ansiedade, gravidade da exposição ao trauma, entre outros (HOLLANDER; 

SIMEON, 2012). Alta inteligência pré-mórbida pode ser protetora para o transtorno 

(HOLLANDER; SIMEON, 2012). 

3.3.3 Fatores psicodinâmicos 

Quando considerado o modelo psicanalítico do TEPT, é postulada a hipótese de que o 

traumatismo reativou um conflito psicológico prévio adormecido e ainda não resolvido, sendo 

que a evocação do trauma da infância leva à regressão e ao uso de mecanismos de defesa 

como a repressão, a negação, a formação reativa e a anulação (SADOCK; SADOCK, 2007).  

Alguns dos temas psicodinâmicos no TEPT são: a incapacidade de regular os afetos pode 

resultar do trauma; entre os efeitos posteriores do trauma, podem estar a somatização e a 

alexitimia; as formas das relações de objetos envolvem projeção e introjeção dos papéis de 

salvador onipotente, abusador e vítima; o significado subjetivo de um estressor pode 

determinar seu poder de trauma (SADOCK; SADOCK, 2007). 
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3.3.4 Fatores cognitivo-comportamentais 

Quando considerado o modelo cognitivo do TEPT, é postulado que os portadores do 

transtorno não podem processar ou racionalizar o trauma que precipitou o transtorno, 

continuando a experimentar o estresse e tentando evitá-lo fazendo uso da evitação (SADOCK; 

SADOCK, 2007). 

Em relação à teoria comportamental, ela sugere uma perturbação em relação às 

respostas condicionadas no TEPT (HOLLANDER; SIMEON, 2012). O modelo 

comportamental do TEPT focaliza duas fases do desenvolvimento do transtorno: 

primeiramente, o trauma (estímulo não condicionado) que produz a resposta de medo é 

associado ao estímulo condicionado (os fatos físicos ou mentais que relembram o trauma); e 

depois, os estímulos condicionados desencadeiam a resposta de medo independentemente do 

estímulo original não condicionado, e as pessoas passam a evitar tanto o estímulo 

condicionado como o não condicionado (SADOCK; SADOCK, 2007). Há ainda o fato de que 

ganhos secundários reforçam o transtorno e sua persistência, e algumas pessoas obtêm tais 

ganhos (SADOCK; SADOCK, 2007). 

3.3.5 Fatores biológicos 

Em relação ao sistema noradrenérgico, estudos evidenciaram aumento de epinefrina na 

urina de 24 horas em veteranos com TEPT e aumento das concentrações de catecolaminas 

urinárias em meninas abusadas sexualmente, e alguns receptores adrenérgicos sofrem 

downregulation no TEPT possivelmente em resposta às elevadas concentrações de 

catecolaminas (SADOCK; SADOCK, 2007). 

Ainda em relação aos fatores biológicos, afirmam os autores, baixas concentrações 

plasmáticas de betaendorfina no TEPT sugerem anormalidades no sistema de opióides. 

Em relação ao eixo hipotalâmico-hipofisário-adrenal, vários fatores apontam para uma 

disfunção do mesmo no TEPT (SADOCK; SADOCK, 2007). Verificou-se também que o 

estresse se associa a modificações estruturais no hipocampo, em animais, e volume abaixo da 

média da região do hipocampo em veteranos de combate com TEPT já foi revelado em 

estudos. 
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3.4 DIAGNÓSTICO 

Diagnosticar TEPT geralmente não é difícil se há uma clara história de exposição a 

evento traumático e sintomas de intensa ansiedade durante pelo menos um mês, com ativação 

e estimulação autonômica, embotamento da resposta e evitação ou revivência do trauma 

(HOLLANDER; SIMEON, 2012). De acordo com o DSM-IV-TR, determinados sintomas 

devem durar mais de um mês para que seja diagnosticado TEPT e, caso contrário, o 

diagnóstico correto pode ser transtorno de estresse agudo (SADOCK; SADOCK, 2007). 

Abaixo são mencionados os critérios diagnósticos do DSM-IV-TR para o TEPT, adaptado por 

Dantas e Andrade (2008, p. 56): 

A. Exposição a um evento traumático no qual os seguintes quesitos 

estiveram presentes: 

(1) a pessoa vivenciou, testemunhou ou foi confrontada com um ou 

mais eventos que envolveram morte ou grave ferimento, reais ou 

ameaçados, ou uma ameaça à integridade física, própria ou de outros 

(2) a resposta da pessoa envolveu intenso medo, impotência ou horror 

B. O evento traumático é persistentemente revivido em uma (ou mais) 

das seguintes maneiras: 

(1) recordações aflitivas, recorrentes e intrusivas do evento, incluindo 

imagens, pensamentos ou percepções 

Nota: Em crianças pequenas, podem ocorrer jogos repetitivos, com 

expressão de temas ou aspectos do trauma 

(2) sonhos aflitivos e recorrentes com o evento 

(3) agir ou sentir como se o evento traumático estivesse ocorrendo 

novamente (inclui um sentimento de revivência da experiência, 

ilusões, alucinações e episódios de flashbacks dissociativos, inclusive 

aqueles que ocorrem ao despertar ou quando intoxicado 

(4) sofrimento psicológico intenso quando da exposição a indícios 

internos ou externos que simbolizam ou lembram algum aspecto do 

evento traumático 

(5) reatividade fisiológica na exposição a indícios internos ou externos 

que simbolizam ou lembram algum aspecto do evento traumático 

C. Esquiva persistente de estímulos associados com o trauma e 

entorpecimento da responsividade geral (não presente antes do 

trauma), indicados por três (ou mais) dos seguintes quesitos: 

(1) esforços no sentido de evitar pensamentos, sentimentos ou 

conversas associadas com o trauma 

(2) esforços no sentido de evitar atividades, locais ou pessoas que 

ativem recordações do trauma 
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(3) incapacidade de recordar algum aspecto importante do trauma 

(4) redução acentuada do interesse ou da participação em atividades 

significativas 

(5) sensação de distanciamento ou afastamento em relação a outras 

pessoas 

(6) faixa de afeto restrita (por ex., incapacidade de ter sentimentos de 

carinho) 

(7) sentimento de um futuro abreviado (por ex., não espera ter uma 

carreira profissional, casamento, filhos ou um período normal de vida) 

D. Sintomas persistentes de excitabilidade aumentada (não presentes 

antes do trauma), indicados por dois (ou mais) dos seguintes quesitos: 

(1) dificuldade em conciliar ou manter o sono 

(2) irritabilidade ou surtos de raiva 

(3) dificuldade em concentrar-se 

(4) hipervigilância 

(5) resposta de sobressalto exagerada 

E. A duração da perturbação (sintomas dos critérios B, C e D) é 

superior a 1 mês 

F. A perturbação causa sofrimento clinicamente significativo ou 

prejuízo no funcionamento social ou ocupacional ou em outras áreas 

importantes da vida do indivíduo 

Especificar se: 

Agudo: se a duração dos sintomas é inferior a 3 meses 

Crônico: se a duração dos sintomas é de 3 meses ou mais 

Especificar se: 

Com início tardio: se o início dos sintomas ocorre pelo menos 6 meses 

após o estressor 

Em relação ao diagnóstico diferencial, deve-se considerar a possibilidade de o paciente 

também ter sofrido traumatismo craniano durante o trauma. Além disso, há outras condições 

orgânicas (como a epilepsia, transtorno por uso de álcool ou drogas) que podem causar e 

exacerbar os sintomas (SADOCK; SADOCK, 2007). 

Com frequência, o TEPT é diagnosticado de forma equivocada como outro transtorno, 

acarretando tratamento inapropriado. O TEPT pode, em geral, ser diferenciado dos demais 

transtornos questionando-se o paciente a respeito de experiências traumáticas prévias e 

natureza dos sintomas atuais (SADOCK; SADOCK, 2007). 

Constam no diagnóstico diferencial de TEPT: depressão após o trauma, transtorno de 

pânico, ansiedade generalizada, agorafobia, fobia específica, transtorno da adaptação, 
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transtorno de estresse agudo, transtorno dissociativo, transtornos factícios ou simulação 

(HOLLANDER; SIMEON, 2012). 

3.5 MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS 

O diagnóstico de TEPT refere-se à situação em que o paciente tenha sido exposto à 

ameaça real de morte ou de sérios ferimentos que desencadearam medo intenso e outros 

sintomas, sendo que no estresse pós-traumático revive-se persistentemente o evento 

desencadeador dos sintomas através de: memórias desagradáveis, recorrentes e intrusivas; 

sonhos desagradáveis e recorrentes sobre o ocorrido; agir ou sentir-se como se o evento 

traumático estivesse novamente ocorrendo; desconforto psicológico intenso ao ser exposto a 

estímulos que simbolizem o ocorrido; reatividade fisiológica ao ter contato com tais estímulos 

(RAMOS, 2007). Esses sintomas levam, com frequência, à esquiva de situações ou objetos 

relacionados ao evento. Reexperiência dolorosa do ocorrido, evitação e abafamento 

emocional e hipervigilância quase constante são as principais manifestações clínicas do TEPT 

(SADOCK; SADOCK, 2007). 

O início dos sintomas do TEPT pode ser tardio, ocorrendo com mais de seis meses após 

o estressor. 

Os pacientes com TEPT podem ter sentimentos de culpa, rejeição e humilhação, e 

podem descrever estados dissociativos e ataques de pânico, ilusões e alucinações; agressão, 

violência, falta de controle dos impulsos, depressão e transtornos relacionados a drogas 

podem estar associados, bem como comprometimento da memória e da atenção podem ser 

revelados em testes cognitivos (SADOCK; SADOCK, 2007). 

De acordo com Elbogen et al. (2014) a violência contra outros na comunidade tem sido 

identificada como um problema significativo para um subgrupo de veteranos do Iraque e 

Afeganistão. Nesse trabalho, para investigar o quanto o TEPT e outros fatores de risco 

influenciam no comportamento violento futuro em militares veteranos, foi feito um estudo 

nacional multicêntrico utilizando uma amostra aleatória entre todos os veteranos americanos 

que serviram nas forças armadas após 11 de setembro de 2011 (Operation Enduring Freedom 

e Operation Iraqi Freedom); um total de 1.090 veteranos de cinquenta estados americanos e 

de todos os ramos militares completaram duas ondas de estudo enviadas por correio e email. 

Como resultados, de maneira geral assumiram o engajamento em violência severa e 26% em 

outras agressões físicas no ano anterior à resposta do questionário. Fatores como idade 
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precoce, instabilidade financeira, história de violência anterior ao serviço militar, elevada 

exposição ao combate, a existência de TEPT e o abuso de álcool mostrou associação 

significante com violência severa elevada e outras agressões físicas; quando combinações 

desses fatores de risco estiveram presente, a probabilidade preditiva de violência em veteranos 

cresceu agudamente; veteranos com associação de TEPT e abuso de álcool tiveram uma taxa 

substancialmente alta de violência severa subsequente (35,9%) comparada com veteranos com 

abuso de álcool sem TEPT (10,6%) ou ainda sem TEPT e sem abuso se álcool (5,3%). 

Usando regressão múltipla o autor encontrou que veteranos com TEPT e sem abuso de álcool 

não estiveram num risco significantemente mais alto de violência severa do que veteranos que 

não apresentavam TEPT nem abuso de álcool. Houve uma tendência para outras agressões 

físicas terem incidência mais alta em veteranos com TEPT sem abuso se álcool. 

O TEPT também ocorre em crianças e adolescentes, e em crianças pequenas pode haver 

sintomas como sonhos repetitivos sobre o ocorrido, pesadelos de monstros e sintomas físicos, 

tais como dores de estômago e de cabeça (SADOCK; SADOCK, 2007). Altas taxas de TEPT 

foram documentadas em crianças expostas a combates, sequestros, doenças ou queimaduras 

graves, entre outros, e a prevalência do TEPT é mais elevada em crianças do que em adultos 

quando expostos ao mesmo estressor. Crianças pequenas podem não compreender, em sua 

totalidade, a natureza do trauma ou de seu perigo iminente, e a resposta dos pais aos eventos 

traumáticos as influenciam. Os estressores em crianças podem ser traumas súbitos, ou 

continuados ou crônicos, como abuso físico ou sexual, e elas também sofrem por morte não 

testemunhada ou ferimento de um ente querido, como em situações de desastre, guerra, 

violência na comunidade. Assim como os adultos, as crianças reexperimentam o ocorrido 

traumático com lembranças, flashbacks e sonhos perturbadores e intrusivos (SADOCK; 

SADOCK, 2007). 

A tortura diferencia-se de outras formas de trauma por ser infringida por humanos, 

intencionalmente, e as taxas de prevalência do TEPT entre sobreviventes de tortura são muito 

mais altas do que a taxa média de prevalência durante a vida (SADOCK; SADOCK, 2007). 

3.6 CURSO E PROGNÓSTICO 

O TEPT pode demorar a se desenvolver, podendo aparecer em poucos dias ou até 30 

anos após o trauma, e os sintomas podem ser mais intensos em períodos de estresse 

(SADOCK; SADOCK, 2007). O prognóstico varia, e um bom prognóstico é anunciado por 
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vários fatores, entre eles: início rápido de sintomas, curta duração dos mesmos, bom 

desempenho pré-mórbido, apoio social forte, ausência de outros transtornos psiquiátricos, 

médicos ou relacionados a drogas (SADOCK; SADOCK, 2007). Prognosticam pior resultado 

no TEPT: maior número de sintomas do transtorno, história de outros transtornos de 

ansiedade e do humor, embotamento maior ou hiperalerta a estressores, condições médicas 

comórbidas, sexo feminino, trauma na infância, abuso de álcool (HOLLANDER; SIMEON, 

2012). 

De forma geral, os indivíduos muito jovens e os idosos têm mais dificuldade com 

acontecimentos traumáticos; os primeiros, provavelmente por ainda não terem mecanismos 

adequados para lidar com a agressão física e emocional do trauma e os últimos podem ter 

mecanismos de manejo de estresse mais rígidos, e podem ser menos capazes de ter uma 

abordagem flexível para lidar com os efeitos do trauma, bem como incapacidades físicas da 

idade avançada podem exacerbar os efeitos traumáticos (SADOCK; SADOCK, 2007). 

Segundo Selaman et al. (2014) indivíduos com TEPT tem um risco elevado de 

tentativas de suicídio. As taxas de suicídios são alarmantemente altas em amostras de 

militares e veteranos, particularmente entre aqueles com TEPT e depressão, os quais 

compartilham sintomas sobrepostos, é o que conclui o estudo de DeBeer et al. (2014). O 

estudo de Selaman et al. (2014) procurou determinar, em relação ao TEPT quais os sintomas 

específicos listados no DSM-IV que foram independentemente associados com tentativas de 

suicídio em veteranos que retornaram das Operation Enduring Freedom e Operation Iraqi 

Freedom. O tamanho total da amostra incluída na analise foi de 2322 indivíduos com TEPT. 

O método usou critérios mistos de entrevistas autorreportadas por escrito e também através de 

uma Escala Clinicamente Aplicada para TEPT – Clinician Administered Post-Traumatic 

Stress Disorder Scale, de acordo com Blake et al. (1995 apud DEBEER et al., 2014) –, que é 

uma entrevista diagnóstica semiestruturada, após terem sido feitas as triagens iniciais e 

exclusões de participantes inelegíveis por transtorno bipolar e esquizofrenia identificados pelo 

Mini International Neuropsychiatric Interview; (SHEEHAN et al., 1998 apud DEBEER et al., 

2014). Após ajustes para fatores sociodemográficos, bem como quaisquer fatores como 

transtorno de humor, uso de substancias, transtorno de personalidade e transtorno de 

ansiedade, entre indivíduos com TEPT crônico, um número aumentado de reexperiência e 

sintomas de evitação foram significantemente correlacionados com tentativa de suicídio. 

Dentre os sintomas específicos de TEPT, experimentar reações físicas pelas lembranças do 

trauma, incapacidade de relembrar alguma parte dele e ter um senso de futuro fantasioso 

foram todos relacionados à tentativa de suicídio. 
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A afirmação de que o desenvolvimento, a gravidade e a duração do TEPT podem ser 

influenciados pela disponibilidade de apoio social (SADOCK; SADOCK, 2007) encontra 

contrapartida nos estudos de DeBeer et al. (2014) e de Selaman et al. (2014) que 

caracterizaram em suas conclusões, usando critérios clínicos em entrevistas diagnósticas e 

autorreportadas que o elevado apoio social moderou a influência de sintomas de 

TEPT/depressão na ideação suicida entre veteranos retornando ao lar após missões de 

combate no Iraque e Afeganistão. 
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4. TRANSTORNO DE ESTRESSE PÓS-TRAUMÁTICO ASSOCIADO À GUERRA 

Imensa formação de brancas cruzes, 

Desfile mortuário de fantasmas, 

Exótico mercado de miasmas, 

Exposição de ossadas e de urzes... 

 

Calado e mudo queda-se o canhão, 

Apenas trevas cobrem a amplidão, 

Que outrora foi um campo de batalha... 

Calada e muda queda-se a metralha. 

 

É morta na garganta a voz do obus, 

O sabre traiçoeiro não reluz 

Dilacerando, ensanguentando a terra... 

A paz voltou, é terminada a guerra. 

 

Os heróis tombaram das alturas, 

Os covardes e os bravos olvidados, 

Seus feitos aos livros relegados, 

Nada mais resta, apenas sepulturas, 

 

E eu? Quem sou? 

Perguntaram quem eu sou? 

Pois bem, eu lhes direi: sou um soldado, 

Igual a qualquer outro que avançou, combateu foi derrubado. 

 

Cruzes iguais... 

Terrivelmente iguais... 

Exército que cresce mais e mais, 

No festim diabólico da morte. 

Aqui jaz o covarde. Ali o forte. 

Aqui dorme um estranho. Ali estou eu... 
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Mas ninguém sabe como ele morreu... 

Não se lembram do campo de batalha, 

Nunca ouviram o riso da metralha... 

Não sentiram tremer o corpo inteiro 

Ante o rugido brutal de um morteiro... 

Não viram a cor dos olhos do inimigo. 

Não sentiram o medo do perigo, 

Que vos faz desejar a morte breve. 

Nunca sonharam. Nunca, nem de leve [...]. (FIGUEIREDO, 19--?). 

O trecho acima, retirado do poema Lembrai-vos da Guerra, retrata a angústia e o 

sofrimento sentidos por um militar em decorrência de combates. A Guerra é uma das 

experiências mais traumáticas que pode acontecer na vida de uma pessoa. Segundo o 

dicionário Michaelis (2007), a definição de guerra é: “luta armada entre nações por motivos 

territoriais, econômicos ou ideológicos.” Esse fenômeno gera a interrupção do estado de paz e 

inicia um combate com todo o tipo de armas que geralmente, causa um elevado número de 

mortes. 

“[...] a guerra é o estado de indivíduos, considerados como tais, que resolvem suas 

controvérsias pela força.” (GROTIUS, 2004 apud INSTITUTO DE FILOSOFIA DA 

LINGUAGEM, 2010). 

A guerra é o fenômeno paradigmático da irrupção da violência nas 

relações entre corpos sociais organizados (para não se afirmar de 

modo mais particularizado, e de acordo com uma concepção ainda 

mais restritiva e mais técnica, que ela concerne sobretudo e 

fundamentalmente a relações entre corpos políticos nacionais ou 

partes importantes deles), envolvendo encontros armados 

generalizados e programados que implicam a destruição, em maior ou 

menor grau, do adversário, e que visam à obtenção, por outros meios 

não logrável, de uma determinada supremacia de efeitos mais ou 

menos duradoura, fenômeno esse que tem acompanhado a História 

desde o início da existência de corpos sociais organizados [...] 

(INSTITUTO DE FILOSOFIA DA LINGUAGEM, 2010). 
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Durante a participação em combates, os militares estão expostos a desgaste físico, 

emocional e mental e a sofrimento humano constante. Segundo Weathers et al. (1995 apud 

OSÓRIO; MAIA, 2010), apesar de cada guerra ser diferente, as experiências traumáticas 

vividas pelos militares nesses contextos pressupõem sempre um ininterrupto e intenso grau de 

ameaça a ferimentos graves e/ou mortes e em que, na maior parte das vezes, as ameaças de 

morte são reais e sem fuga possível. Como refere Albuquerque e Lopes (199-): 

[...] A exposição ao combate é considerada talvez a mais traumática de 

todas as situações, pois pode reunir fatores de estresse comuns a várias 

outras situações traumáticas como, por exemplo, ameaça grave à vida 

e/ou à integridade física (tanto do próprio como dos seus camaradas), 

destruição violenta de comunidades, tortura, morte ou maus tratos a 

crianças, violação de mulheres, fome, sede, etc. 

Todos esses fatos estão muitas das vezes na origem de problemas mentais. 

Investigadores acreditam que, ao retornarem da guerra, os combatentes apresentam feridas 

que podem ser visualizadas, mas também, possuem aquelas que não são facilmente 

identificadas. 

É comum fazer-se a distinção entre os ferimentos considerados 

“visíveis”, registrados pelos militares como ferimentos ortopédicos, 

queimaduras e resultantes de estilhaços, e os ferimentos considerados 

“invisíveis”, como a Perturbação de Stress Pós Traumático (PTSD na 

sigla inglesa), a Perturbação Depressiva Major e o abuso de álcool, 

entre outros (NATIONAL COUNCIL ON DISABILITY, 2009 apud 

OSÓRIO; MAIA, 2010, p. 280). 

Segundo Albuquerque e Lopes (199-), existem vários fatores que levam ao Estresse de 

Guerra, sendo eles: a morte de um camarada, logo seguida pela exposição ao combate e ao 

ferimento de um camarada; o assassinato, tortura, violação, destruição de aldeias, sede, fome 

e o isolamento, entre outros. Ainda segundo Green (1993 apud OSÓRIO; MAIA, 2010, p. 

281) existem oito dimensões traumáticas: 

[...] (1) ameaça à vida, (2) ferimentos ou danos físicos graves, (3) 

medo de ter ferimentos ou lesões intencionais, (4) exposição ao 

grotesco, (5) morte súbita ou violenta de alguém próximo, (6) 
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testemunhar ou ter conhecimento de atos de violência contra alguém 

conhecido, (7) saber da exposição a um agente tóxico e (8) provocar a 

morte ou lesões graves a alguém. 

Nem todos os militares que atuam nas guerras desenvolvem o TEPT, assim, fatores de 

risco para essa doença foram identificados.  

Esses riscos foram classificados em pré-guerra, periguerra e pós-guerra. Segundo Thomas 

(2008), os riscos pré-guerra são gênero, idade, existência prévia de doença mental ou história 

de abuso sexual na infância e história familiar de doença mental. 

Os riscos periguerra são gravidade das atrocidades presenciadas, lesões físicas sofridas 

e tendência a desenvolver pânico durante o combate. Nessa linha, a pesquisa de Bahraini et al. 

(2014) sobre Lesão Traumática do Cérebro (LTC) e TEPT proclama que as duas condições 

clínicas são individualmente complexas e quando combinadas podem ser mutuamente 

exacerbadas e que evidências emergentes realçando mudanças neurobiológicas associadas 

com LTC que podem estar ligadas à patofisiologia associada à TEPT são promissoras e 

merecem mais atenção; ainda, estudos prospectivos que combinam neuroimagem avaliação 

neuropsicológica e critérios diagnósticos confiáveis e válidos para tanto LTC e TEPT são 

essenciais em esclarecer em que medida a história de LTC está associada com um maior risco 

de desenvolver TEPT assim como o porquê do fato de que aqueles com ambas as condições 

apresentam mais sintomas do que aqueles com LTC ou TEPT isoladas. 

Os riscos pós-guerra são traumas adicionais durante a volta para casa e falta de apoio 

social ao retornar ao cotidiano. Ainda neste contexto, Weathers et al. (1995 apud OSÓRIO; 

MAIA, 2010) referiu que o clima (ex.: tropical, seco e frio, outros), o terreno (ex.: montanhas, 

florestas, deserto, outros), as táticas (ex.: convencional, guerrilha, outros), o tipo de 

armamento usado e a duração da mobilização (de vários meses a anos), são também fatores 

que condicionam a forma como a guerra é vivenciada. Outros fatores também influenciam na 

intensidade do trauma do militar como o ramo das forças armadas (Exército, Marinha e Força 

Aérea), suas especialidades (tropas especiais ou tropas normais). 

4.1 GUERRAS DO AFEGANISTÃO E IRAQUE 

Atualmente, um novo tipo de guerra está sendo conduzida, a chamada guerra de quarta 

geração. Os maiores exemplos dessa nova modalidade são as guerras do Afeganistão e Iraque. 
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Segundo Paré (2013), o maior estudo realizado entre os combatentes da Guerra do 

Afeganistão, entre os anos de 2001 a 2004, demonstrou uma prevalência de 11,5% de TEPT 

nesses militares. Ainda segundo o autor, o risco de desenvolver essa doença é duas vezes 

maior entre os veteranos de guerra comparados à população civil. Segundo Osório e Maia 

(2010), outros estudos realizados com militares regressados do Afeganistão e Iraque mostram 

um risco acrescido do desenvolvimento desse transtorno e outras perturbações mentais. 

Apesar das diferenças de valores, estima-se que a efetiva prevalência varie entre os 5% e os 

15%.  

Algumas características da guerra de quarta geração influenciam na geração do TEPT. 

Segundo Litz (2007 apud OSÓRIO; MAIA, 2010):  

[...] numa guerra deste tipo envolvem um inimigo não hierarquizado, 

em que os combatentes procuram executar combates de fraca 

intensidade, dispersos, e sem frentes de batalha. Como tal, qualquer 

operação executada pelos militares envolve sempre riscos, obrigando-

os a ter constantemente um elevado grau de alerta, ao mesmo tempo 

que os obriga a distinguir os combatentes inimigos dos civis, e tentar 

que haja o mínimo de baixas colaterais [...]. 

Para Osório e Maia (2010), na realização das próprias operações militares, as normas e 

regulamentos que legitimam o uso da força letal podem também criar um acréscimo no 

estresse dos militares na medida em que os militares podem vivenciar acontecimentos que 

colocam a sua vida em perigo, mas devido à rigidez das regras, não podem responder às 

agressões ou ameaças sentidas. 

4.2 O IMPACTO DA MISSÃO DE COMBATE DURADOURA NA SAÚDE 

EMOCIONAL, COMPORTAMENTAL E OS RELACIONAMENTOS 

INTERPESSOAIS 

O estudo de Cigrang et al. (2014) realizou investigações autorreportadas em um estudo 

longitudinal com as forças de segurança da Força Aérea Americana empenhadas em uma 

missão em terra de um ano de duração e de grande ameaça com o objetivo de determinar o 

grau ao qual a saúde emocional e comportamental e os relacionamentos de compromisso 

(marital ou não) sofreram impactos adversos devido a missão extensa em uma zona de guerra. 
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Ainda segundo os autores, pesquisas prévias indicaram uma elevada prevalência de TEPT e 

outros problemas de saúde mental entre veteranos das Operation Enduring Freedom e 

Operation Iraqi Freedom após as missões, a maior parte dessas pesquisas tem sido 

transversais e focado em uma escala limitada de grupos militares e de critérios de resultados. 

Essa pesquisa submeteu os participantes a um estudo coorte com 164 aviadores das Forças de 

Segurança com a missão de instruir a polícia do Iraque por 365 dias, avaliando os aviadores 

tanto anteriormente a missão quanto por 6 a 9 meses após a missão. A conclusão desse estudo 

foi de que taxas de deterioração na adaptação interpessoal e individual foram ambas 

significativas e de médias a grandes na magnitude dos efeitos, com d=0,43 a 0,90 e sugerem 

que os efeitos negativos das missões de combate estão relacionados aos níveis de experiências 

traumáticas e não remitem espontaneamente dentro dos primeiros 6 a 9 meses após o retorno 

da missão, particularmente entre aqueles militares que tiveram níveis mais baixo de apoio 

social, indo de encontros aos estudos de DeBeer et al. (2014) e de Selaman et al. (2014) 

dispostos no presente trabalho, os quais obtiveram resultados semelhantes em relação à 

importância do apoio social para a saúde mental dos militares que retornaram de missões de 

combate. 

4.3 TRANSTORNO DE ESTRESSE PÓS-TRAUMÁTICO EM MILITARES 

BRASILEIROS EM MISSÃO DE PAZ NO HAITI 

O Exército Brasileiro, com a Força de Emergência das Nações Unidas, desde 1956, 

participa de missões visando pacificar ou estabilizar nações devastadas por conflitos. O Brasil 

envia atualmente soldados para diversos países do mundo em missões de paz (EXÉRCITO 

BRASILEIRO, 2012?). 

Segundo Henriques (2008), o Brasil adota uma política externa participativa, atuante e 

respeitada e, por isso vem atuando na área de operações de paz, inserindo observadores 

militares desarmados ou forças levemente armadas entre duas facções, com o objetivo de 

monitorar um cessar-fogo e criar as condições necessárias para as negociações de paz.  As 

operações de paz são instrumentos de administração, por terceiros, de conflitos entre Estados 

ou territórios de determinado Estado, por meio da intervenção internacional voluntária e 

organizada, preferencialmente, de caráter multinacional. As operações de paz não devem 

substituir a negociação, nem os esforços voltados à promoção da paz, para os quais poderá até 

contribuir, já que têm como propósito favorecer o desenvolvimento de entendimentos 
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negociados para a solução ou superação de conflitos (NASCIMENTO, 2007 apud GOMES 

JÚNIOR, 2008). 

Uma grande variedade de problemas psiquiátricos e outras condições psicológicas têm 

sido relatadas após missões de paz como o transtorno de estresse agudo, depressão, 

alcoolismo, abuso de substâncias e, especialmente, o TEPT. Apesar de existirem 

características particulares que diferenciem as missões de paz de operações militares 

tradicionais, militares em tropas também são frequentemente expostos a situações 

traumáticas, fazendo deste, um grupo de risco para o desenvolvimento do TEPT (SOUZA, 

2007). 

A utilização de armas de fogo em missões de paz é permitida, porém essa solução é 

enfaticamente colocada como um último recurso disponível que só deve ser usado quando 

nenhuma outra via é possível. Conforme relatado por Souza (2007), pelos motivos expostos 

anteriormente, os militares em operações de paz acabam sendo expostos a um tipo de situação 

que é, possivelmente, a mais notável diferença na postura de soldados como guerreiros ou 

como mantedores da paz: a necessidade de conter a vontade de revidar em uma situação de 

estresse. 

Weisaeth chamou de “UN Soldier Stress Syndrome” (Síndrome do 

Estresse em Soldados da ONU) a tensão criada pela necessidade de 

manter um equilíbrio entre os impulsos agressivos e de retaliação e a 

impossibilidade de reação [...] (OZER et al., 2003 apud SOUZA, 

2007, p. 12). 

Atualmente, alguns estudos com forças de paz mostraram a existência de estressores 

de baixa magnitude que são importantes no desenvolvimento do TEPT. Segundo Souza 

(2007), esses estressores não são necessariamente perigosos, mas causam desconforto e 

dificultam o trabalho de paz. Ela engloba fatores como a exposição a um ambiente hostil, 

dieta ruim, saudade de casa e o perigo de contrair uma doença. 

Além do claro fator de risco caracterizado pela exposição a combate, 

algumas outras características têm sido investigadas como fator de 

risco para o desenvolvimento de TEPT. Tanto a ausência de suporte 

social quanto as estratégias de enfrentamento (coping) usadas pelos 

indivíduos já foram avaliadas como fatores de risco em militares de 

força de paz. Um contato social reduzido foi associado à gravidade 
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dos sintomas de TEPT. Estratégias de enfrentamento focados em 

emoções ao invés de estratégias focadas no problema também estão 

associadas a maior gravidade dos sintomas (FREDRICKSON, 2001 

apud SOUZA, 2007, p. 16). 

O estudo realizado por Souza (2007) com militares brasileiros em missões de paz no 

Haiti mostrou também que a presença de características negativas de personalidade e um 

número de situações de intenso estresse vivenciadas durante a missão, foram capazes de 

predizer o desenvolvimento de sintomas de estresse pós-traumático após a operação. Porém, 

houve uma baixa prevalência de TEPT (1,4%) nesses militares quando comparada a outros 

estudos. Estes resultados podem ser explicados pela grande presença de traços de 

personalidade relacionados à criatividade, flexibilidade na resolução de problemas e a 

facilitação do processamento de informações. 
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5. CONCLUSÃO 

O presente trabalho buscou, através de uma pesquisa bibliográfica, analisar as diversas 

características do TEPT, focando principalmente nas operações de guerra como agentes 

estressores. 

Pode ser observado que apesar desse transtorno ter sido recentemente descrito no DSM-V, a 

doença já tinha uma longa história de manifestações clínicas na população geral e, de forma 

particular, entre os sobreviventes de conflitos armados. O TEPT é, assim, uma doença onde a 

guerra foi nitidamente o evento que fez com que estudiosos se unissem para analisar seus 

efeitos no ser humano. 

O fato de a incidência do transtorno ser maior nessa população específica é 

compreensível, já que a guerra pode ser considerada uma das experiências mais traumáticas 

pelas quais o ser humano pode passar. Enfrentar situações de risco iminente de vida, 

presenciar a morte de companheiros, passar por situações extremas de restrição de alimentos e 

recursos diversos são experiências capazes de gerar memórias que permanecem, mesmo após 

o término do combate, configurando-se, também, como causas potenciais de TEPT. 

Chama a atenção também o efeito danoso de grande magnitude e de longo prazo que um 

conflito armado pode gerar, na medida em que a população civil que presencia os 

acontecimentos e até mesmo as crianças que vivenciam as perdas de familiares, embora não 

participem diretamente dos conflitos, passam a ser vítimas potenciais dos mesmos. 

Sendo o Brasil um país cujos cidadãos não estão atualmente atuando em guerras 

declaradas, podemos nos reportar aos efeitos de situações que, embora não entrem na 

definição teórica de guerra, se tornaram comuns na vida do brasileiro, como sequestros, 

assaltos, estupros, roubos. Situações de violência como essas são agentes estressores capazes 

de causar o transtorno de forma tão intensa para o indivíduo que sofreu tal evento, quanto para 

aquele que atuou em uma zona de combate, principalmente se considerar o significado 

subjetivo do estressor para a pessoa.  

Entre os sobreviventes de guerra que manifestam sintomas de TEPT, provavelmente 

muitos são os que não buscam atendimento médico especializado por vergonha, medo de 

prejudicar a ascensão na carreira militar ou, até mesmo, por receio da rejeição de colegas. 

Ressalta-se a importância tanto de um diagnóstico psiquiátrico correto, evitando estigmas, 

quanto de um sistema que torne prontamente acessível o tratamento psicoterápico e 

medicamentoso, quando indicados, aos portadores do transtorno. 
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O tema abordado no presente trabalho, portanto, reveste-se de grande importância 

médica, em especial no âmbito das Forças Armadas, devendo ser de domínio completo entre 

os médicos militares, os quais se relacionam diretamente com potenciais vítimas do 

transtorno. Os sistemas de saúde das Forças Armadas, nesse sentido, devem proporcionar 

atendimento psicológico e psiquiátrico para os seus servidores, com ênfase na avaliação dos 

fatores de risco e acompanhamento constante dos casos já estabelecidos de doença, buscando 

a recuperação e o retorno às atividades normais dos mesmos o mais breve possível para que, 

terminada a guerra, finalmente encontrem a paz. 
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