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RESUMO 
 
 

A aposentadoria é uma fase de transição de vida que traz mudanças psicossociais, em que a 
perda de funções, a redução da renda e a ausência de responsabilidades pode afetar 

psicologicamente o aposentado. Nos militares, além dos efeitos psicológicos da exposição  à 
guerra e do estilo de vida militar, eles ainda têm que lidar com a adaptação à vida civil. Essa 
transição pode ocasionar, manter ou até piorar problemas mentais, incluindo depressão e 

ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático, uso contínuo de substâncias e conflitos 
familiares. O objetivo do trabalho é realizar uma revisão bibliográfica utilizando trabalhos 
científicos que abordem problemas psicológicos e psiquiátricos que acometem os ex -militares 

aposentados, bem como avaliar qual o impacto da exposição ao serviço militar na saúde 
mental e discutir sobre a adaptação dos militares à vida civil. Trata-se de um estudo descritivo, 
consistindo de uma revisão de literatura, utilizando artigos encontrados nas plataformas 

digitais PUBMED, SCIELO e Google Acadêmico. No presente trabalho, podemos concluir que 
os militares aposentados estão expostos a diversos problemas psicológicos e psiquiátricos, 
sendo fundamental o reconhecimento precoce para a instituição de tratamento adequado. 
Além disso, percebemos que a preparação para aposentadoria, pode ajudar a li dar com a 

dificuldade dos aposentados no tratamento da nova condição civil.  
 
Palavras-chave: Militares - Aspectos Psicológicos.  Saúde mental. Aposentadoria.  

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The transition from active duty to retirement brings psychosocial changes, in which the lack 

of responsibilities and daily activities, combined with reduced income can affect the retiree 
psychologically. Concerning the military, in addition to the psychological effects of exposure 
to war and the military lifestyle, they still have to adapt to civilian life. This transition can lead 
to, maintain, or even worsen mental problems, including depression and anxiety, post -

traumatic stress disorder, continued substance use, and family conflicts. The objective of this  
paper is to carry out a literature review based on scientific literature that addresses 
psychological and psychiatric problems, which affect retired ex-military personnel, as well as 

to assess the impact of exposure to military service on mental health, i ncluding a discussion 
on the transition from military to civilian life. This is a descriptive study, based on literature 
review, using articles found on the digital platforms PUBMED, SCIELO and Google Academic. 

In the present study, we can conclude that retired military personnel are exposed to several 
psychological and psychiatric problems, and early recognition is essential to initiate adequate 
treatment. In addition, we realize that preparing for retirement can help to deal with the 

difficulty of retirees in dealing with their new civil status. 
 
Keywords: Military - Psychological Aspects. Mental health. Retirement. 

 

 



 

 

SUMÁRIO 

 
 

 

1 INTRODUÇÃO............................................................................................ 101 

2 METODOLOGIA.......................................................................................... 11 

3 DESENVOLVIMENTO.................................................................................. 11 

3.1 O IMPACTO DA EXPOSIÇÃO AO SERVIÇO MILITAR NA SAÚDE MENTAL .......... 11 

3.2 APOSENTADORIA E ESTRESSE DE TRANSIÇÃO ................................................ 12 
 

3.3 DEPRESSÃO E ANSIEDADE................................................................................ 14 

3.4 SUICÍDIO.......................................................................................................... 16 

3.5 TRANSTORNO DE ESTRESSE PÓS-

TRAUMÁTICO.................................................................................................. 

 
18 

 
 

3.6 USO E DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIAS .......................................................... 20 

3.7 INSÔNIA…………………............................................................................... ......... 21 

4 CONCLUSÕES............................................................................................. 22 
 

5 REFERÊNCIAS............................................................................................. 22 

 



10 

 

Problemas psicológicos e psiquiátricos nos militares aposentados 
 

ÁDILLA RAMALHO GALVÃO DITTRICH1 

INGRID REBELO DE MOURA2 

 
 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

A aposentadoria é um período de transição durante a última etapa da vida que se 

caracteriza pela interrupção do trabalho, resultando em uma mudança no estilo de vida 

adotado por muitos anos e, dessa forma, podendo afetar a esfera psicossocial do aposentado. 

Somam-se a isso, as alterações decorrentes do envelhecimento, com o declínio funcional, 

impactando a autoimagem, autoestima e autonomia (PABÓN-CARRASCO, 2020). 

Muitos aposentados enfrentam um processo de luto pela perda da vida profissional, 

da rotina, das relações sociais, papel, status, realizações e aspirações. Estudos demonstraram 

que a aposentadoria pode interferir nos comportamentos de saúde, levando ao ganho de 

peso, aumento do consumo de álcool e  deterioração da saúde mental (KYPRAIOU, 2017).  

Além dos impactos da exposição ao serviço militar, os militares sofrem pela perda dos 

benefícios intrínsecos a sua posição, como o poder hierárquico e o respeito que a farda 

proporciona no meio civil (FONTOURA, 2010). Após vários anos de serviço, a aposentadoria 

pode ser vista como "uma morte lenta", principalmente para os oficiais do alto escalão que 

dedicaram tempo e esforço para escalar na cadeia de comando (KYPRAIOU, 2017).  

Ademais, também passam de uma vida com transferências frequentes através de 

diferentes unidades e cidades, com redes sociais fortemente atreladas ao ambiente 

profissional, para uma condição de estabelecimento em um único local (GEORGANTAS, 2020).  

Dados americanos mostram que aproximadamente 11% dos militares aposentados 

mais velhos têm um diagnóstico de transtorno depressivo maior, sendo o dobro da população 

geral. A consequência mais preocupante da depressão e da doença mental em geral é o 

suicídio, sendo que esse risco é maior naqueles veteranos com mais de 65 anos (UREÑA, 

2018). 

                                                             
1 1º Ten Al Ádilla Ramalho Galvão Dittrich, Escola de Saúde do Exército. E-mail: adillagalvao@gmail.com 
2 1º Ten Ingrid Rebelo de Moura Cirurgiã-Dentista, Escola de Saúde do Exército.  
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O objetivo do presente trabalho é analisar os principais problemas psicológicos e 

psiquiátricos que acometem os militares aposentados, bem como avaliar qual o impacto da 

exposição ao serviço militar na saúde mental e discutir sobre a adaptação dos militares à vida 

civil. Conhecer esses aspectos pode favorecer o reconhecimento precoce de tais 

comorbidades e facilitar o acesso ao tratamento adequado o mais cedo possível. 

 

 

2. METODOLOGIA 

 

Trata-se de um estudo descritivo, consistindo de uma revisão de literatura, utilizando 

artigos encontrados nas plataformas digitais PUBMED, SCIELO e Google Acadêmico. Artigos 

publicados em inglês, espanhol e português foram selecionados. Não houve restrições quanto 

à data de publicação ou status de publicação. Para selecionar os artigos, foram utilizadas a 

combinação de palavras de busca militar aposentado, aposentadoria, serviço militar,  saúde 

mental, depressão, suicídio, transtorno de estresse pós-traumático, uso e dependência de 

substâncias, insônia, transição para vida civil . 

Os trabalhos que, após leitura que não se referiam ao objetivo principal da presente 

pesquisa, foram excluídos, além daqueles que não se referiam aos militares na ativa. 

 

 

3. DESENVOLVIMENTO  

 

3.1 O impacto da exposição ao serviço militar na saúde mental  

 

 Ainda foi pouco estudado as circunstâncias que afetam a saúde mental dos militares à 

medida que envelhecem. Além das exposições a combates e outros serviços militares, a piora 

da saúde física e fatores sociais, como separação conjugal, podem impactar a saúde mental 

em idades mais avançadas. Apesar disso, a deterioração da saúde mental entre os ex -militares 

não faz parte do processo natural de envelhecimento e é uma questão de saúde pública 

(UREÑA, 2018). 

O impacto do serviço militar na guerra é algo estabelecido, porém existe uma variação 

dessa repercussão, diferenciando a partir dos graus de exposição a que o mi litar é exposto: 
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desde o serviço no front, a exposição à morte, até a forma mais extrema de trauma militar, 

ser prisioneiro de guerra. Essa variação, nos graus de exposição, durante o combate, é 

responsável pelas variadas taxas de problemas de saúde mental . Os veteranos idosos que 

foram prisioneiros  de guerra ou que se expuseram à morte terão mais sintomas depressivos 

e problemas psiquiátricos do que os veteranos sem essas exposições (UREÑA, 2018). 

Apesar de grande parte dos ex-militares não terem se exposto diretamente ao 

combate, eles podem apresentar o sofrimento decorrente da lesão moral decorrente da 

guerra. A lesão moral ocorre quando uma pessoa comete ou testemunha um ato que vai 

contra os seus preceitos morais, resultando em sentimentos de vergonha ou culpa. O dano 

moral está relacionado ao transtorno de estresse pós-traumático (TEPT) e a outros problemas 

de saúde mental relacionados ao TEPT (UREÑA, 2018). 

As exposições relacionadas ao serviço militar podem representar ameaças indiretas à 

saúde mental por meio de estressores de relacionamento e sociais. Por exemplo, o casamento 

é um fator importante para a saúde mental ao longo da vida, e o status de veterano está 

fortemente associado ao divórcio em comparação com os não-veteranos, em parte devido a 

fatores como interrupções do curso de vida e exposição ao combate. Além disso, a exposição 

ao combate está consideravelmente associada ao comportamento anti -social e ao estresse, 

que está ligado a problemas conjugais (UREÑA, 2018). 

A saúde física também está ligada à saúde mental em idades mais avançadas. Essa 

relação foi observada em ambientes clínicos, onde veteranos deprimidos tendiam a 

apresentar mais comorbidades de saúde física e mental. Essas descobertas sugerem que a 

saúde física pode ser outro caminho importante ao longo da vida, por meio do qual a 

exposição ao serviço militar afeta indiretamente a saúde mental a longo prazo dos ex -militares 

(UREÑA, 2018). 

 

 

3.2 Aposentadoria e o estresse de transição 

 

A aposentadoria é um importante evento na vida e a adaptação bem-sucedida a este 

período crítico é fundamental para manter uma boa qualidade de vida na velhice. O estresse 

desse evento pode originar uma variedade de consequências psicossociais negativas, como 

doença física, sofrimento psicológico, solidão ou distanciamento da sociedade (YEUNG, 2013).  
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Alguns estudos mostraram que aproximadamente 30% dos aposentados 

experimentaram algum declínio no bem-estar psicológico um ano após a aposentadoria, 

tendo em vista que eles sofriam com a perda de identidade social, autovalorização e suporte 

social que o trabalho proporcionava. Entretanto, em outros trabalhos, foi observado que, após 

a aposentadoria, os aposentados se apresentaram menos deprimidos e melhoraram a auto-

estima. Dessa forma, alguns pesquisadores alegam que a aposentadoria não é 

necessariamente traumática, podendo proporcionar a oportunidade de aprimorar diferentes  

habilidades ou hobbies e aproveitar novas atividades de lazer. Assim, uma transição planejada 

da vida economicamente ativa para a aposentadoria é essencial para manter o bem-estar 

psicológico (YEUNG, 2013). 

O planejamento pré-aposentadoria seria um elemento-chave para a adaptação bem-

sucedida, pois permitiria que o militar aposentado direcionasse sua ansiedade pré -

aposentadoria de forma que a probabilidade de dificuldade de adaptação seria reduzida 

(FLOHR, 2018). 

Os militares passam toda a carreira sob os preceitos institucionais militares, estando 

acostumados com os valores, a linguagem, as crenças e os costumes característicos da cultura 

militar. Dessa maneira, a transição do serviço militar para a vida civil pode resultar em grandes 

dificuldades para o membro do serviço que está se aposentando (FLOHR, 2018). 

Dentro das Forças Armadas, os membros possuem uma missão que os traz o sentido 

de propósito; sua posição e trabalho concedem um lugar na hierarquia; o espírito de corpo e 

as adversidades compartilhadas reforçam o vínculo entre eles. Esse sentimento de 

''pertencer'' não existe quando os militares deixam a instituição (CLARK, 2018).  

Assim, o militar tem que enfrentar uma série de questões que podem levar à 

ansiedade, depressão e outros problemas comportamentais. Muitos experimentam sintomas 

de luto pela perda do senso de identidade, bem como pelos valores e propósitos em torno 

dos quais o estilo de vida estava centrado. Eles podem apresentar relacionamentos 

conflitantes com a família e amigos, com dificuldades  de  restabelecer um papel dentro da 

família, de ingressar em uma nova comunidade. Eles podem ainda se deparar com problemas 

em adaptar seus conhecimentos e habilidades para a área civil, limitando sua capacidade de 

atuação no mercado de trabalho (FLOHR, 2018). 
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Esse estresse de transição para a vida civil foi descrito como “choque cultural reverso” 

que é vivenciado não somente pelos militares, mas também por aqueles mais próximos a eles 

(FLOHR, 2018). 

Apesar de muitos militares experimentarem altos níveis de estresse durante a 

transição para a vida civil, esse tema tem recebido pouca atenção. O estresse de transição 

prediz tanto a busca por tratamento, quanto o desenvolvimento posterior de doenças mentais 

e problemas de saúde física, incluindo ideação suicida (MORIN, 2011).  

De acordo com uma pesquisa, 44% dos veteranos que serviram nos 10 anos, após os 

ataques terroristas de 11 de setembro de 2001, apresentaram dificuldades maiores para 

retornar à vida civil. A pesquisa sugeriu que as dificuldades de transição ocorreram com mais 

frequência com indivíduos que não entenderam sua missão militar, bem como para aqueles 

que passaram por ambientes traumáticos, serviram em uma zona de combate ou 

testemunharam alguém morto ou ferido. Além disso, os dados da pesquisa indicaram que o 

tempo gasto nas forças armadas e o número de destacamentos também afetaram a 

capacidade de transição (MORIN, 2011). 

Nos Estados Unidos,  o Departamento de Defesa recomenda que, os militares que 

forem se aposentar do serviço militar, comecem o planejamento pré-aposentadoria com pelo 

menos um ano de antecedência. Eles podem se associar ao Programa de Assistência à 

Transição, onde recebem informações sobre a preparação para a transição, seguro médico, 

assistência para relocação no mercado de trabalho, seguro de vida e benefícios do 

Departamento de Assuntos de Veteranos (Military One Source, 2020).  

 

 

3.3 Depressão e ansiedade 

 

 Segundo a Organização Mundial de Saúde, a depressão é um transtorno mental 

caracterizado por tristeza, perda de interesse ou prazer, sentimento de culpa ou baixa 

autoestima, sono ou apetite perturbado, sensação de cansaço e falta de concentração, 

prejudicando substancialmente a capacidade de uma pessoa de lidar com a vida diária.  

 A depressão é uma das doenças mais subdiagnosticadas e atinge todas as faixas 

etárias, particularmente indivíduos vulneráveis, como aposentados. A transição da vida ativa 

para a aposentadoria é muitas vezes encarada como o processo pelo qual os indivíduos 
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passam a envelhecer, o que provoca sentimentos de inutilidade, predispondo-os à depressão. 

Os estudos sobre depressão em aposentados são muito limitados, e poucas pesquisas 

relacionam diretamente a depressão com a aposentadoria, a despeito da grande abundância 

de artigos publicados sobre essa doença (PABÓN-CARRASCO, 2020). 

A depressão pode predispor os militares a dificuldades de conexão com as pessoas, à 

solidão, a sentimentos de inutilidade e à dificuldade de manter a energia para se dedicar a 

uma ocupação ou à família. Aqueles que sofreram lesões durante o combate, também 

apresentam sintomas mais depressivos e suicidas (SELBY, 2010). 

Para muitos militares que experimentam o sentimento de cumprimento do dever, 

enquanto servem nas Forças Armadas, a saída do serviço militar pode gerar sentimentos de 

perda de propósito, de sentir que não tem mais nada a contribuir, ou que é um fardo para a 

sociedade por causa de lesões incapacitantes ou outras dificuldades de adaptação (BRENNER 

et al., 2008). 

Em um estudo, cujo objetivo foi examinar os fatores que estão relacionados com os 

sintomas de depressão e ansiedade em oficiais aposentados das Forças Armadas da Grécia, 

foi observado que 73,0% não tinham sintomas de depressão, 23,2% tinham sintomas leves a 

moderados e 3,8% tinham sintomas graves de depressão. Aqueles que aqueles que exerciam 

outras atividades profissionais ou que obtiveram aumento nos seus salários (11,7%) 

apresentaram substancialmente menos sintomas depressivos. Os que apresentaram mais 

sintomas de depressão e de ansiedade foram aqueles que se aposentaram por causa de 

condições estressantes no trabalho, aqueles que tinham um índice de massa corporal alto, 

consumo regular de álcool, fumavam e não ficaram satisfeitos com as mudanças em sua vida 

cotidiana após a aposentadoria. Aqueles que se aposentaram por causa de problemas 

familiares tiveram significativamente mais sintomas depressivos (KYPRAIOU, 2017).  

Em outro estudo realizado com veteranos da marinha após a aposentadoria , mostrou 

que a presença de problemas graves de saúde e a aposentadoria obrigatória estavam 

relacionados à ansiedade e aos sintomas depressivos. Já está bem documentada na literatura 

a forte associação entre a saúde física precária dos idosos e os sintomas de ansiedade e 

depressão, tanto para os militares como para a população em geral. Os problemas de saúde 

podem agravar o risco de ansiedade e depressão e vice-versa, uma vez que as pessoas que 

apresentam transtornos de humor devido a problemas de saúde física tendem a se isolar mais, 
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resultando em interações sociais pobres que, por sua vez, afetam a melhora da saúde 

(GEORGANTAS, 2020). 

Ainda nesse estudo, foi observado que o desenvolvimento de novos interesses e 

atividades está negativamente relacionado à ansiedade e à depressão. Os resultados de 

outros estudos indicam que o desenvolvimento de novos interesses pode contribuir para 

melhorar a adaptação dos aposentados nesta nova fase da vida, intensificando a disposição 

de serem produtivos e eficientes para cumprir as novas exigências, dessa forma, prevenindo 

a deterioração da saúde física e mental. A literatura também indica que o grau de satisfação 

com essa nova fase da vida está fortemente relacionado com o estado de saúde mental 

positivo tanto em militares aposentados como nos aposentados da população geral 

(GEORGANTAS, 2020). 

 

 

3.4 Suicídio 

 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS, 2019), mais de 700 000 pessoas se 

suicidam todos os anos, e para cada suicídio, há muito mais pessoas que tentam o suicídio. 

Apesar da aposentadoria ser uma fase da vida muito esperada e positiva para muitos 

adultos de meia-idade e mais velhos, ela pode ser particularmente desafiadora para os 

indivíduos que obtêm um senso de identidade do trabalho e da carreira, como os militares. A 

perda da atividade laboral e da rotina advinda do trabalho pode conferir risco para problemas 

de saúde física e mental, incluindo depressão e ideação suicida (HEISEL, 2020).  

Existem vários fatores de risco para o suicídio entre os militares, quando confrontados 

com a vida civil, após a aposentadoria. Eles carregam o peso emocional de experiências 

estressantes de guerra; são familiarizados com armas de fogo, alguns apresentam problema 

de abuso de álcool; outros, maior risco de problemas de saúde física devido a um trauma 

anterior; síndrome de dor; e somado a esses fatores, muitas vezes enfrentando conflitos 

familiares e o isolamento social (ROZANOV, 2012). 

Segundo Rozanov (2012), existem complexas relações entre predisposições genéticas, 

dimensões da personalidade e influências sociais do ambiente que predispõem ao risco de 

suicídio. Há vastas evidências na literatura mostrando que o abuso na infância e exposições 

adversas em adultos podem acarretar problemas psicológicos, como transtornos de humor, 
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transtorno de estresse pós-traumático ou abuso e dependência de álcool e drogas, levando 

ao suicídio. Em cada estágio da vida, desde do estado pré-natal até a velhice, eventos 

estressores interagem com as predisposições genéticas e produzem respostas 

comportamentais, emocionais e cognitivas adaptativas ou desadaptativas, possivelmente 

através de mecanismos epigenéticos que estabelecem maior reatividade dos sistemas de 

estresse do organismo. 

Em um estudo que avaliou uma coorte de 499.356 homens quanto ao risco de suicídio 

associado ao status de veterano entre homens de meia-idade e mais velhos, foi observado 

como resultado que o risco de suicídio não diferia em relação a homens não veteranos de 

mesma idade. Esse achado foi consistente com dados de anteriores que mostraram taxas de 

suicídio para veteranos do sexo masculino com 65 anos de idade ou mais comparáveis às taxas 

entre todos os homens com 65 anos de idade ou mais. Porém, estudos prévios  encontraram 

consistentemente taxas mais baixas de suicídio entre militares da ativa em comparação com 

a população geral (MILLER, 2009). 

Em um estudo mais recente que avaliou as características de sobreviventes de 

tentativa de suicídio entre veteranos e membros do serviço ativo mostrou que a maioria das 

primeiras tentativas entre os veteranos ocorreu após a saída do serviço militar. Os veteranos 

tinham 47% mais chances que os militares da ativa de realizar uma tentiva de suicídio por 

overdose de medicamentos, drogas ou álcool. É aventada a possibilidade de que esses 

veteranos escolhessem mais frequentemente alguns meios de overdose devido ao acesso 

mais fácil a medicamentos prescritos, álcool e drogas ilícitas do que os militares do serviço 

ativo, pois os veteranos são mais propensos a ter dor crônica e problemas de saúde crônicos 

que necessitam de polifarmácia, conferindo tanto risco adicional de suicídio quanto maior 

acesso aos meios de realizá-lo. Os veteranos também são mais propensos a estar socialmente 

isolados e consumir álcool e drogas em contextos em que uma overdose pode não ser 

identificada (VILLATE, 2015). 

Ainda nesse estudo, os veteranos tinham chances maiores de uma tentativa de suicídio 

mais letal que os militares da ativa, devido ao aumento da probabilidade  de tentativa de 

suicídio embriagado, resultando em um maior risco de morte e menor probabilidade de 

interrupção. A idade também pode ser um elemento na letalidade mais alta observada entre 

os veteranos, pois, à medida que eles envelhecem e ganham mais experiência com a violência 

autodirigida, optam por métodos com maior potencial de letalidade  (VILLATE, 2015). 
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Outro fator que está fortemente relacionado ao comportamento suicida é o 

transtorno de estresse pós-traumático. Ele é um importante preditor de quem faz a transição 

da ideação suicida para a tentativa de suicídio. A identificação e o tratamento da tendência 

suicida podem aumentar a sobrevida, nesses pacientes, ainda que pensamentos e 

comportamentos suicidas voltem a acontecer (SELBY, 2010). 

A prevenção do suicídio é complexa e multifacetada. São necessárias intervenções que 

removam a hesitação em procurar atendimento, que sejam consistentes com os valores do 

pacientes e que ofereçam uma compreensão do risco de suicídio.  

 

 

3.5 Transtorno de estresse pós-traumático 

 

O transtorno de estresse pós-traumático (TEPT) foi descrito como "os efeitos 

somáticos, cognitivos, afetivos e comportamentais complexos do trauma psicológico". É 

caracterizado por pensamentos intrusivos, pesadelos e flashbacks de eventos traumáticos 

passados, evitamento de lembranças do trauma, hipervigilância e distúrbios do sono, levando 

a uma importante disfunção social, ocupacional e interpessoal (VAN DER KOLK, 1996). 

O TEPT é um diagnóstico que deve gerar preocupação, pois é um transtorno de 

ansiedade normalmente associado a outras psicopatologias como transtorno de ansiedade, 

transtornos afetivos, transtornos de abuso de substâncias e suicídio. Os idosos com TEPT 

também padecem de uma carga maior de queixas somáticas devido à doença. Quando aliado 

ao fato de que o índice de suicídio cresce em homens idosos, o TEPT evidencia ser uma 

condição que necesita ser monitorizada de perto (MARKOWITZ, 2007).  

Existe o entendimento frequente de que os sintomas de TEPT melhoram com a idade, 

entretanto a aposentadoria predispõe à piora dos sintomas. Há evidências de que o TEPT 

latente ou em remissão parcial pode ser exacerbado por estressores psicológicos e sociais 

associados à velhice (BONWICK, 1996). Pressupõe-se que os fatores implicados nisso sejam a 

perda da capacidade de esquivar-se mentalmente do trauma, já que antes era mais fácil de se 

distrair com as atividades laborais e obrigações familiares. Além do mais, os aposentados 

vivenciam outros fatores de estresse, como a perda de familiares e amigos e uma redução  

dos recursos econômicos (MARKOWITZ, 2007). 
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Em um estudo com veteranos australianos do Vietnã, três décadas após a guerra foi 

visto que a condição psiquiátrica mais prevalente que afligia os veteranos era o TEPT. Um 

achado imprevisto foi que o TEPT não relacionado ao combate também era mais prevalente 

do que o esperado na população, porém não estava associado ao TEPT anterior ou a outro 

aspecto do serviço militar ou de guerra. É possível que os veteranos possam, por meio das 

características de estilo de vida que os diferenciam da população em geral, colocarem-se em 

situações que outras pessoas geralmente evitam, como prestar socorro em acidentes de 

trânsito ou trabalhar como bombeiros voluntários ou em serviços de emergência, tornando-

os mais propensos a vivenciar eventos traumáticos (O'TOOLE, 2009). 

Em outro estudo, com 45 veteranos da Segunda Guerra Mundial, com sintomas de 

reativação recente de transtorno de estresse pós-traumático crônico, foram avaliados os 

fatores implicados na exacerbação de seus sintomas. O mais importante desses fatores era a 

saúde física. Aposentadoria, solidão, doença psiquiátrica comórbida, aniversários, reuniões de 

serviço e uso de álcool e medicamentos psicotrópicos foram outros fatores (MACLEOD, 1994).  

A Sintomatologia de Estresse de Início Tardio é um processo que ocorre na velhice que 

pode ser uma consequência da exposição ao combate, no início da vida. Esse fenômeno 

relaciona-se com o desenvolvimento de pensamentos, reminiscências e respostas emocionais 

sobre as experiências de guerra. Ocorre no contexto de perdas associadas ao envelhecimento 

e pode-se desenvolver em veteranos que se mantiveram bem ao longo de sua vida adulta. 

(KAISER, 2021). Os sintomas psiquiátricos latentes relacionados ao combate podem ocorrer 

em veteranos anteriormente assintomáticos, até 50 anos depois. Esse processo de 

reminiscências das memórias do trauma pode ser resolvido com sucesso e levar à criação de 

significado e crescimento pessoal, ou não ser resolvido com sucesso e levar à ruminação, 

depressão ou TEPT de início tardio (UREÑA, 2018). 

Em contraste com o TEPT, a Sintomatologia de Estresse de Início Tardio está menos 

relacionada ao sofrimento clinicamente significativo e está mais associada aos estressores da 

vida, como preocupações com a aposentadoria, e à busca dos veteranos mais velhos por 

significado e crescimento na vida adulta (KAISER, 2021). 

Segundo PEREIRA, 2019, rastrear idosos veteranos que manifestam sintomas de 

estresse pós-traumático e avaliar o tipo de família e suporte social deve ser uma prática 
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padrão nos serviços de saúde, especialmente nos mais velhos e aposentados. O apoio social 

deve ser promovido a fim de melhorar a qualidade de vida dessa população.  

 

 

3.6 Uso e dependência de substâncias  

 

A literatura sobre o uso e a dependência de substâncias entre militares aposentados é 

limitada, geralmente focando nos militares da ativa. Existem evidências de que o uso de 

substâncias pode aumentar depois da saída do exército.  

Em um estudo que avaliou militares que saíram ou se aposentaram do exército, foi 

observado que a probabilidade de uso e dependência de substâncias são maiores entre os que 

se aposentaram do exército em comparação com os atuais militares da reserva. Essa relação 

foi verificada com o tabagismo, com a automedicação com analgésicos, com o uso de drogas 

ilícitas, com a dependência de álcool, com a dependência de drogas ilícitas e com a 

dependência de nicotina. Além disso, foi visto que a saída das Forças Armadas está 

relacionada a uma maior aceitação do uso do tabaco, automedicação com analgésicos e uso 

de drogas ilícitas entre os militares que deixaram as forças armadas e têm histórico de 

traumatismo cranioencefálico (HOOPSICK, 2017). 

O abuso de substâncias pode influenciar os métodos para a tentativa de suicídio (por 

exemplo, overdose intencional), além de poder diminuir o limiar de ideação suicida necessário 

para sua tentativa (por exemplo, as drogas podem facilitar uma tentativa de suicídio). O uso 

de substâncias também pode levar o indivíduo a se envolver em comportamentos mais 

arriscados como brigas, atividades criminosas e atitudes imprudentes (SELBY, 2010).  

Em uma revisão que avaliou transtornos por uso de substâncias, em veteranos 

aposentados ou separados das Forças Armadas, foi observado que os transtornos por uso de 

substâncias estão associados a desfechos negativos, como problemas de saúde, transtornos 

psiquiátricos (depressão e ansiedade), deficiência interpessoal e vocacional e taxas 

aumentadas de ideação e tentativas de suicídio. Um estudo com militares descobriu que cerca 

de 30% dos suicídios consumados foram precedidos pelo uso de álcool ou drogas, e cerca de 

20% das mortes por comportamento de alto risco foram atribuídas a overdose de álcool ou 

drogas (TEETERS, 2017). 
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Os tipos mais prevalentes de abuso de substâncias compreendem o consumo 

excessivo de álcool e tabagismo. Uma série de fatores ambientais têm sido associados ao 

aumento do risco de desenvolvimento de transtornos por uso de substâncias, incluindo 

exposição traumática em combate e o estresse de transição à vida civil. Além disso, também 

pode aparecer secundário a outros problemas de saúde mental associ ados a esses 

estressores, como transtorno de estresse pós-traumático e depressão (TEETERS, 2017).  

O uso inadequado de medicamentos prescritos, como opióides, está aumentando, 

sendo prescritos em taxas crescentes para militares para o tratamento de problemas como 

dor crônica. Além disso, a associação com problemas de saúde mental aumentam as chances 

de adquirir uma receita de opióides. Os veteranos com diagnóstico de TEPT (17,8%) ou outro 

transtorno de saúde mental (11,7%) apresentam maior probabilidade de obter uma prescrição 

de opióides do que aqueles sem diagnóstico de problemas de saúde mental (6,5%). Ainda 

nessa revisão, foi evidenciado que os veteranos são mais propensos a serem fumantes e a 

prevalência de tabagismo ajustada por idade é maior entre os veteranos do que os grupos de 

civis correspondentes (27% vs 21%) (TEETERS, 2017). 

 

 

3.7 Insônia 

 

O transtorno de insônia crônica é um transtorno comportamental do sono, 

clinicamente caracterizado como uma insatisfação com a quantidade ou qualidade do sono,  

marcado por dificuldade em adormecer ou permanecer dormindo, por acordar mais cedo do 

que o desejado ou pela presença de sono não restaurador (HUGHES, 2018). 

A insônia é uma queixa comum entre os adultos mais velhos, e algumas evidências 

indicam que é sobretudo comum entre os veteranos mais velhos. Os sintomas de insônia são 

frequentes em pessoas idosas com comorbidades, e a gravidade da insônia crônica aparenta-

se correlacionar com um pior estado de saúde e uma maior utilização de serviços de saúde 

(RYDEN, 2019). 

Um estudo com veteranos com 60 anos ou mais, com prejuízo nas atividades da vida 

diária, mostrou que 71% apresentavam pelo menos sonolência diurna leve ( PAPP, 2014). Em 

um outro estudo para estimar a prevalência de transtorno de insônia entre veteranos mais 
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velhos, verificou-se que 7,7% dos veteranos residentes na comunidade com 60 anos ou mais 

possuíam evidências de insônia. A relação entre uma pior autoavaliação de saúde e insônia foi 

forte e bastante consistente com pesquisas anteriores, podendo indicar um nível mais alto de 

carga de doenças, o que pode afetar a qualidade do sono. A própria insônia pode ser um fator 

de risco para uma saúde mais frágil e para uma autopercepção de saúde pior (RYDEN, 2019). 

 

 

4. CONCLUSÃO 

 

A atividade militar é um fator de risco para problemas psicológicos e psiquiátricos. 

Alguns desses problemas podem se agravar, quando associados ao envelhecimento e suas 

complicações, como a aposentadoria. Por isso, é fundamental o discernimento dessas 

questões, para o reconhecimento precoce e instituição de tratamento adequado. Além disso, 

a preparação para a aposentadoria pode ajudar a lidar com a nova condição civil.  
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