
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

CAMPUS UNIVERSITÁRIO RIO DAS OSTRAS 

INSTITUTO DE HUMANIDADES E SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 

 

 

 

 

 

Gabriela Maria Oliveira de Souza 

 

 

 

 

 

 

Transtorno de estresse pós-traumático: uma revisão da literatura  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro - Rio das Ostras 

2017 



Gabriela Maria Oliveira de Souza 

 

 

 

 

 

Transtorno de estresse pós-traumático: uma revisão da literatura 

 

 

 

 

 

 

Trabalho de conclusão de curso apresentado à 

Universidade Federal Fluminense como requisito parcial 

para a obtenção do grau de Bacharel em Psicologia. 

Orientador: Prof. Dr. Pedro Paulo Pires dos Santos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rio das Ostras 

2017 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catalogação na fonte. UFF / SDC / Biblioteca de Rio das Ostras. 

  
CDD 22.ed. – 616.891 

 

 

 

 

 

S729 Souza, Gabriela Maria Oliveira de 

2017 Transtorno de estresse pós-traumático: uma revisão de literatura. 

/ Gabriela Maria Oliveira de Souza. Pedro Paulo Pires dos Santos, 

orientador. Rio das Ostras: s. n., 2017. 

 

34 f. 

 

Trabalho de conclusão de curso (Graduação em Psicologia) 

- Universidade Federal Fluminense, Instituto de Humanidades e Saúde, 
Departamento de Psicologia, Campus de Rio das Ostras. 

 

 

1. Transtorno de estresse pós-traumático. 2. Terapia cognitiva. 

3. Comportamento humano. 4. Psicanálise. 5. Produção 

intelectual. I. Título. II. Santos, Pedro Paulo Pires dos 

(orientador). III. Universidade Federal Fluminense. Instituto 

de Humanidades e Saúde. Departamento de Psicologia. 



 

Transtorno de estresse pós-traumático: uma revisão da literatura 

 

 

 

 

Trabalho de conclusão de curso apresentado à 

Universidade Federal Fluminense como requisito parcial 

para a obtenção do grau de Bacharel em Psicologia. 

 

 

 

 

Banca examinadora: 

 

 

                                               
___________________________________________ 

Prof. Dr. Pedro Paulo Pires dos Santos (orientador) 

Universidade Federal Fluminense 

 
 
 

___________________________________________ 
Profª. Drª Ana Carolina Monnerat Fioravanti Bastos 

Universidade Federal Fluminense 

 

__________________________________________ 

 

Profª. Drª Érica de Lana Meirelles 

Universidade Federal Fluminense 

 

 

 

 

Aprovado em: 21/07/2017



AGRADECIMENTOS 

 

 

 

Agradeço primeiramente a Deus pela mais maravilhosa e maluca família, a 

qual sempre poderei sempre contar.  

Agradeço aos meus pais, Célia e Luiz, por sempre me incentivarem a fazer 

minhas próprias escolhas e me apoiaram para estudar o que eu quisesse, mesmo 

morando tão longe de casa. Ao Julio, o melhor e mais irritante irmão que eu poderia 

ter, por sempre me fazer enfrentar as situações de frente e sempre podendo contar 

que estaria ali se tudo desse errado.  

As amigas, (Bárbara, Carol Martins, Rafa e Thai) agradeço pelas conversas 

sobre tudo e nada, que sempre aliviaram quaisquer preocupações. As minhas 

melhores amigas, Tay e Dani Pataco, por fazerem estar longe da minha família algo 

menos doloroso, pelas conversas malucas sobre livros e series serem intermináveis, 

Dani por ser a melhor companheira de quarto que eu jamais poderia pedir e Tay 

sempre ali pra me responder qualquer pergunta, por mais sem sentido que fosse.  

A Profª Dr Daniela Bursztyn e minhas companheiras de pesquisa (Antonia, 

Carol, Gabi Santana, Lari e Tay) agradeço pelas intermináveis horas de análise de 

dados kkkk e pelo aprendizado tirado disso, aprendermos juntas qual o valor da 

produção do conhecimento para quem verdadeiramente importa.  

E por último, mas não menos importante ao querido Profº Dr Pedro Pires por 

me apresentar em uma formação repleta de psicanalise o merecimento da TCC.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMO 

 

 

Esta pesquisa pretende apresentar, através de uma metodologia de revisão 

bibliográfica no curso do Transtorno do Estresse Pós-Traumático desde os seus 

primórdios como "neurose traumática", através da sua inserção no DSM-III e seu 

desenvolvimento até o DSM-5. Propõe apresentar através de uma análise 

comportamental cognitiva sobre quais tratamentos são mais utilizados no quadro atual 

da designação de PTSD. 

 

Palavras-chaves: Transtorno de Estresse Pós-Traumático, Terapia Cognitivo 

Comportamental, DSM, Tratamento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

This research intends to present, through a methodology of bibliographical revision in 

the course of the Post Traumatic Stress Disorder from its beginnings as "traumatic 

neurosis", through its insertion in the DSM-III and its development until the DSM-5. It 

proposes to present through a cognitive behavioral analysis on which treatments are 

most used in the current frame of the designation of PTSD. 

 

Keywords: Post Traumatic Stress Disorder, Behavioral Cognitive Therapy, DSM, 

Treatment. 
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1.Apresentação 

 

Segundo a OMS (2013) transtorno de estresse pós-traumático (TEPT) é o 

distúrbio mais estudado após a exposição a eventos potencialmente traumáticos, com 

taxas de prevalência variando de 0,3% a 6,1% nas populações em geral a nível 

mundial e 15,4% nas populações afetadas pelo conflito, e podem ser associadas a 

comprometimento significativo em funcionando. Muito tem sido escrito sobre as 

melhores práticas no tratamento do TEPT. Um grande número de pesquisa tem sido 

realizado na terapia de comportamento cognitivo (TCC) com foco em trauma  

Os interesses pelo estudo das formações de patologias de transtornos 

psiquiátricos estiveram quase sempre nos campos entre causas inteiramente 

psicológicas e inteiramente biológicas. O que ambos os modelos apresentam como 

semelhança uma contínua em 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. Com características mais dependentes dos fatores ambientais externos, os 

fenômenos traumáticos compartilharam esta ambivalência durante a maior parte da 

história psiquiátrica até muito recentemente, porque foi definido que muitos dos fatores 

ambientais traumáticos dependiam e seguem dependendo de condições sociais, 

econômicas, culturais e políticas resistentes a serem abordadas e modificadas (como 

a pobreza, a miséria, guerras, violência contra mulheres e crianças, ou grupos étnicos 

perseguidos e estigmatizados como, por exemplo, negros, judeus, imigrantes). Tais 

situações eram negadas ou não se lhes dava maior importância. 

No início do envolvimento da psiquiatria com pacientes traumatizados 

ocorreram veementes debates sobre a etiologia sobre o que seria uma experiência 

traumática: seria ela puramente orgânica ou psicológica? O que é traumático é o 

próprio evento ou a interpretação subjetiva do mesmo? É o próprio trauma que causa 

o transtorno mental ou são as vulnerabilidades prévias que o constituem? São os 

pacientes simuladores, sofredores de alguma espécie de “fraqueza moral”, ou sofrem 

de uma desintegração temporária das suas capacidades de assumirem suas vidas? 

Estas perguntas atravessaram a história do conceito. Com o intuito de abordar a 

evolução do conceito do que hoje conhecemos como Transtorno de Estresse Pós-

Traumático (TEPT). 
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1.1.Objetivo 

 

O objetivo desta pesquisa foi realizar uma revisão da literatura sobre o TEPT 

presentando por meio da terapia cognitivo comportamental os atuais meios de 

tratamentos de maior utilização pelos terapeutas.  

 

1.2.Metodologia: 

 

Esta é uma pesquisa de revisão bibliográfica ou revisão de conteúdo, feita a 

partir de buscas no Google acadêmico, PePSIC, BVS-Psi, Scielo e a Scopus com os 

descritores “Transtorno de Estresse Pós-traumático”, “Terapia Cognitivo 

Comportamental” e “Tratamento”, “Posttraumatic Stress Disorder”. Além disso, foi 

realizado um levantamento bibliográfico em livros e artigos publicados sobre o tema, 

partindo-se de textos mais gerais sobre TEPT e procurando-se nas referências, 

artigos que estivessem relacionados ao tema.  

 

 

1.3.Conceituação Histórica: 

 

Embora a história da humanidade tenha sido acompanhada pela presença de 

eventos traumáticos, naturais ou provocados pelo próprio ser humano, foi somente 

durante a segunda metade do século XIX e início do século XX a partir de inovações 

tecnológicas nos meios de transporte, que se esboçaram teorias sobre as reações 

humanas após experiências traumáticas (Kristensen, et al.2006). 

Schestatsky (2003) aponta que em 1889, o neurologista alemão Herman 

Oppenheim usa pela primeira vez o termo “neurose traumática”, onde sua conotação 

foi inteiramente organicista, considerando-se que na época 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 estabelecerá 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 escola francesa prolongou-se com as primeiras investigações mais 
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sistemáticas entre traumas e doenças psiquiátricas. Esses estudos foram conduzidos, 

pelo renomado neurologista Jean-Martin Charcot (1887), que também estudou a 

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

induzidos por sugestão hipnótica. Pierre Janet e Sigmund Freud dois famosos 

discípulos de Chacot criaram suas próprias teorias com base no aprofundamento dos 

insights de Charcot sobre os componentes emocionais das situações traumáticas – e 

de sua relação com a histeria. 

Em 1887, Pierre Janet começou a escrever sobre os mecanismos de 

dissociação, traumas e histeria em “L’anesthésie systématisée etla dissociation des 

phénomènes psychologiques”, onde criou o termo “subconsciente” para descrever a 

coleção de memórias que formariam os esquemas mentais que ordenaram e guiaram 

a interação da pessoa com seu meio ambiente. Então, propôs que, enquanto 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. (Schestatsky, et al. 2003)  

Podemos assim ver que Janet formulava a primeira compreensão mais 

abrangente dos efeitos dos traumas sobre a mente, baseada na noção, bastante 

contemporânea, de que estados de excitação (luta ou fuga) extremos poderiam 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 isto não fosse possível, continuariam a se intrometer 

na consciência como percepções abundantes de terror, preocupações obsessivas e 

reexperimentações somáticas sob forma de reações ansiosas. 

Em uma visita a Charcot, em 1885, Freud adotou muitas das idéias do então 

mestre. Chegando a citar Janet, junto com Breuer, em seu “Estudos sobre a Histeria” 

(1893-1895), afirmou que “os histéricos sofrem principalmente de reminiscências... 

experiência traumática que está constantemente forçando sua presença na mente do 

paciente... que permanece fixado no trauma”. Freud reconheceu também que algo se 

torna traumático porque fica dissociado e fora da percepção consciente “estados 

hipnóides”. Mas no caminho desse estudo fundou efetivamente a psicanálise como 

uma nova ciência, cuja especificidade seria o estudo da mente, do mundo psíquico e 
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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 até, pelo menos a década de 80, ou 

seja,  foram quase 90 anos de relativo silêncio sobre o assunto. 

Em 1941, Abram Kardiner, publica um livro sobre “As Neuroses Traumáticas 

de Guerra”, que passa a ser considerado por vários autores como a obra que viria a 

definir, pelo resto do século XX, o que seria o Transtorno de Estresse Pós-Traumático 

(Schestatsky, et al. 2003). Foi Kardiner quem descreveu, 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. 

Após a 2ª Guerra, houve um desenvolvimento de estudos nas áreas das 

síndromes traumáticas e tanto Walter Menninger, nos EUA, quanto Bion e seus 

colegas, na Inglaterra, descobriram a importância da psicoterapia de grupo e dos 

tratamentos dentro de “comunidades terapêuticas” com pacientes traumatizados pela 

guerra. Assim, prosseguiram com estudos sobre prisioneiros que estiveram em 

campos de concentração “síndrome do campo de concentração”, observando assim 

mais uma vez, que pessoas submetidas a maciças situações traumáticas 

desenvolveram graves consequências biológicas, psicológicas, sociais e existenciais, 

incluindo uma capacidade diminuída de lidar com futuros estresses psicológicos e 

biológicos ao longo da vida. 

Ao longo da história da Psiquiatria, fenômenos traumáticos foram recebendo 

maior ou menor atenção. Desde as primeiras descrições de casos clínicos de histeria, 

foram buscadas conexões psicológicas entre os sintomas apresentados e o evento 

traumático vivido pelo paciente. Se em um primeiro momento houve uma ênfase na 

experiência subjetivamente vivenciada pelo paciente, em um segundo momento 

houve claramente (e isto se dá em paralelo aos horrores das Grandes Guerras, em 

especial ao Holocausto) um reconhecimento sobre a intensidade dos estressores 

traumáticos. Mais tarde, o que parecia ser um fenômeno restrito apenas à guerra, 

originando as chamadas “neuroses de guerra”, mostrou-se ser muito mais amplo e 
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inespecífico. Chega-se então ao que nos dias de hoje denomina-se Transtorno de 

Estresse Pós-Traumático: um conceito que avalia o quão ameaçador foi determinado 

evento traumático, assim como os sintomas apresentados pelo paciente. Infelizmente, 

parece ser um conceito com o qual se deve, cada vez mais, saber lidar em um mundo 

cercado de violência que expõe todos às suas consequências. 

Foi por volta de 1970, que psiquiatras americanos iniciaram grupos com 

veteranos a Guerra do Vietnã e organizaram uma lista dos sintomas mais comuns 

observados nas “neuroses traumáticas”, denominação dada anteriormente para os 

quadros de estresse pós-traumático a necessidade de um diagnóstico que abarcasse 

essa categoria de indivíduos previamente saudáveis que desenvolveram  reações 

sintomáticas particulares e persistentes após a vivência de um determinado evento 

estressor (Kristensen, et al. 2005). 

 

2. Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM) 

 

Com o desenvolvimento de estudos sobre as “neuroses traumáticas” foram-

se criados os primeiros critérios diagnósticos do transtorno de estresse pós-traumático 

contidos na 3ª edição do Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais 

(DSM III), publicado pela Associação Psiquiátrica Americana (APA), em 1980. Para 

estabelecer o diagnóstico de TEPT, no DSM III (APA, 1980), era necessária a 

experiência direta de um evento altamente ameaçador à vida ou à integridade física 

do indivíduo que fosse severa para produzir sintomas de sofrimento e estivesse fora 

da cadeia normal de experiências humanas.  

Além disso, com relação aos sintomas desenvolvidos posteriormente à 

experiência do evento, os seguintes critérios deveriam estar presentes: no mínimo um 

sintoma de revivência ou reexperiência, ao menos um sintoma de entorpecimento da 

responsividade geral e, no mínimo, dois sintomas de uma lista de sintomas 

inespecíficos (APA, 1980). No DSM III edição revisada de 1987 (DSM-IIIR;), passou-

se a considerar possível o desenvolvimento do TEPT após o indivíduo conhecer ou 

testemunhar o evento estressor, diferenciando-se da edição anterior, que exigia a 

experiência direta do evento. Ao mesmo tempo, manteve-se a necessidade de que o 

evento estressor estivesse fora da cadeia normal de experiências humanas.  

Independentemente disto, evidências sugeriram que eventos comuns na vida 

das pessoas também poderiam desencadear o transtorno, onde posteriormente, 
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foram realizadas pesquisas específicas objetivando reavaliar o TEPT e incluir suas 

modificações na 4ª edição do DSM (DSM IV; APA, 1994). No DSM IV, a exposição ao 

evento estressor foi ampliada, englobando tanto características descritivas do 

estressor, como respostas subjetivas do indivíduo ao evento (APA;2000). Alguns 

critérios das edições anteriores do DSM foram eliminados em função da variabilidade 

de possíveis respostas entre os indivíduos e também pela característica de que muitos 

eventos estressores fazem parte da cadeia normal de eventos experienciados.  

Sbardelloto e parceiros (2011) assinalam que na revisão de texto do DSM-IV, 

o DSM-IV-TR (APA, 2002), o TEPT passa a se caracterizar por um conjunto de 

sintomas que se manifesta após a exposição a um evento estressor traumático, 

incluindo revivência persistente, embotamento relacionado à responsividade geral, 

esquiva e excitabilidade aumentada. Os sintomas de revivência mais típicos do TEPT 

manifestam-se na forma de recordações ou pesadelos, que tendem a ser cenas ou 

aspectos relacionados à experiência traumática. 

O TEPT é definido, a partir do DSM-IV-TR (APA, 2002), como um conjunto de 

sintomas desenvolvidos pelo indivíduo após a exposição a um estressor traumático, 

no qual os seguintes critérios diagnósticos devem estar presentes: a pessoa 

experienciou, testemunhou ou foi confrontada com um ou mais eventos que 

envolveram morte, sério ferimento ou outra ameaça à integridade física, própria ou de 

outros (critério A1) e cuja reação envolveu intenso medo, impotência ou horror (critério 

A2). A partir disso, o indivíduo apresenta uma resposta sintomática envolvendo 

revivência contínua do evento traumático (critério B), evitação e entorpecimento 

(critério C) e excitabilidade aumentada (critério D), sendo que a duração desses 

sintomas é superior a um mês (critério E) e causa sofrimento clinicamente significativo 

ou prejuízo em áreas importantes da vida do indivíduo (critério F). 

Em 2013, com a 5ª edição do DSM (APA) o diagnóstico do TEPT sofreu 

algumas modificações em seus critérios, como a exigência de que o evento traumático 

fosse vivenciado ou testemunhado pelo próprio indivíduo foi expandido, aceitando que 

o TEPT seja desenvolvido por quem soube que um evento traumático que aconteceu 

com um familiar próximo ou amigo próximo, ou por quem é frequentemente exposto a 

detalhes aversivos de eventos traumáticos (ex. socorristas recolhendo restos 

humanos em tragédias, policiais repetidamente expostos a detalhes sobre abuso 

infantil). Vale destacar que esse critério não se aplica à exposição através de mídia 
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eletrônica, televisão, filmes ou imagens, a menos que esta exposição seja relacionada 

ao trabalho.  

A exigência de que o evento fosse vivenciado com intenso medo, impotência, 

ou horror também foi retirada por não implicar em diferenças quanto ao diagnóstico e 

evolução do caso. O DSM V (APA, 2013) lista 20 sintomas de TEPT dividido em 

quatros grupos: reexperimentação (Critério B); esquiva / evitação (Critério C); 

alterações negativas persistentes em cognições e humor (Critério D); excitabilidade 

aumentada (Critério E). O manual incluiu critérios específicos para o diagnóstico de 

crianças com seis anos ou menos, buscando respeitar as particularidades dessa fase 

da vida. O diagnóstico de TEPT pode receber o especificador como “com Sintomas 

Dissociativos” quando a paciente apresenta sintomas dissociativos como 

despersonalização e desrealização. 

Segundo o DSM V (APA, 2013) a característica essencial do transtorno de 

estresse pós-traumático é o desenvolvimento de sintomas característicos após a 

exposição a um ou mais eventos traumáticos. As reações emocionais ao evento 

traumático (p. ex., medo, desespero, horror) não fazem mais parte do Critério A. A 

apresentação clínica do TEPT varia. Em alguns indivíduos, sintomas de revivência do 

medo, emocionais e comportamentais podem predominar. Em outros, estados de 

humor anedônicos ou disfóricos e cognições negativas podem ser mais perturbadores. 

Em alguns outros, a excitação e sintomas reativos externalizantes são proeminentes, 

enquanto em outros, sintomas dissociativos predominam. Por fim, algumas pessoas 

exibem combinações desses padrões de sintomas. 

No DSM V (APA;2013) é descrito que indivíduos com TEPT são 80% mais 

propensos do que aqueles sem o transtorno a ter sintomas que satisfazem os critérios 

diagnósticos de pelo menos um outro transtorno mental como de ansiedade, 

transtornos depressivos, bipolares ou uso de drogas. Transtornos por uso de 

substância e de conduta comórbido são mais comuns no sexo masculino do que no 

feminino. Entre os militares e os veteranos de combate norte-americanos enviados 

para as guerras recentes no Afeganistão e no Iraque, a concomitância de TEPT e LCT 

branda é de 48%. Enfim, existem comorbidades considerável entre TEPT e transtorno 

neurocognitivo maior e alguns sintomas sobrepostos entre esses transtornos (APA, 

2013). 
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3. Aspectos Neurobiológicos do TEPT 

 

Franks (2007), diz que o desenvolvimento das ciências biológicas e físicas 

influenciou notavelmente a psicologia no século XIX, pois foi nessa época que houve 

um grande aumento de estudos sobre o cérebro e suas relações com as funções 

humanas - por ex., a memória, a fala e o comportamento. Esse desenvolvimento é 

devido ao início de investigações biológicas sobre a identificação das bases de 

determinadas doenças orgânicas e seus tratamentos. 

Apesar da resposta ao estresse facilitar a sobrevivência, também pode 

resultar na formação de redes neuronais que facilitam memórias intrusivas e sintomas 

associados de hipervigilância: resposta de sobressalto exagerada, instabilidade 

afetiva, ansiedade, indisposição e hiper-reatividade do sistema nervoso autonômico. 

Essa rede neuronal pode ser ativada por estímulos sensoriais externos ou internos, 

como estímulos cognitivos, afetivos ou somáticos. O entendimento da neurobiologia 

da consolidação de memórias traumáticas pode prover indicações dos substratos 

neurais envolvidos no TEPT. (Alves, et al. 2009) 

Kristensen e seus colaboradores (2006) apontam que foi a partir da década 

de 1930, onde houve uma contribuição fundamental na investigação dos efeitos 

neurobiológicos à exposição a eventos estressores, dada por Hans Selye, que 

reconhece a natureza paradoxal da resposta corporal ao estresse como sistemas 

corporais ativados que auxiliam na proteção do organismo e na restauração da 

homeostase, onde se mantidos em ativação por um período prolongado, causam 

prejuízos ao organismo. A resposta biológica a eventos estressores envolve a 

ativação dos sistemas endócrino e imunológico, bem como de circuitos neurais muito 

específicos. Já a resposta psicológica varia amplamente, incluindo desde formas 

adaptativas de lidar com o estresse a depressão e outras psicopatologias, entre as 

quais está o TEPT. 

Kristensen e seus colaboradores (2006) dizem em “Transtorno de Estresse 

Pós-Traumático e funções cognitivas” como é salientar que a resposta biológica a 

eventos estressores depende da ativação do complexo locus ceruleus-noradrenalina-
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sistema nervoso simpático de apresentado por Charney (2002) e do eixo hipotálamo-

hipófise-adrenal, em especial do hipotálamo descrito por McEwen (2002). Nesta 

região em particular estão as células do núcleo paraventricular que promovem a 

síntese e secreção do hormônio de liberação da corticotrófica (CRH) e neuropeptídios 

como a vasopressina. Pelo sistema porta esses peptídeos passam do hipotálamo a 

hipófise anterior, onde o CRH estimula a síntese e a liberação do hormônio 

adrenocorticotrófico (ACTH) na circulação sistêmica (McEwen,2002).  

Por sua vez, o ACTH circulante estimula a liberação de glicocorticoides pela 

suprarrenal. Esses hormônios esteróides adrenais dentre os quais destaca-se o mais 

conhecido, o cortisol, que desempenha um papel central na resposta a eventos 

estressores, produzindo lipólise, glicogenólise e o catabolismo de proteínas, 

mantendo altas as concentrações de substratos energéticos no sangue, além de suprir 

a resposta auto imunológica do organismo. Em uma situação normal, ao cessar a 

exposição a um estressor, o eixo Hipotálamo-Hipófise-Adrenal (HHA) promove uma 

autolimitação do sistema, mas no TEPT segue um outro curso (Kristensen, et al.2006). 

A investigação neurobiológica do TEPT tem privilegiado o eixo HHA e o 

sistema nervoso simpático pelo papel fundamental destes na resposta ao estresse, 

fisiologicamente, podemos ver que no TEPT pode ser conceituado como uma 

resposta crônica e desadaptativa. No TEPT ocorre hiperativação do sistema nervoso 

simpático, caracterizando-se pela produção aumentada de adrenalina – epinefrina - e 

noradrenalina – norepinefrina - na circulação sanguínea pelos próprios terminais 

simpáticos e pela medula da suprarrenal (Kristensen, et al.2006). 

Distintamente do que ocorre em outros transtornos, como na depressão ou 

mesmo a resposta imediata a algum estressor, no TEPT evidencia-se como um 

aumento na sensibilidade do eixo HHA, resultando na diminuição do cortisol 

plasmático e urinário. Assim, a neurobiologia do TEPT caracteriza-se pela diminuição 

dos níveis basais de cortisol, resultante do aumento na inibição por retroalimentação 

negativa, secundário ao aumento no número e sensibilidade dos receptores 

glicocorticoides (Kristensen, et al.2006). 

 Na figura a seguir é apresentado funcionamento do eixo HHA:  
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Figura.3.1 

 Estruturas encefálicas como o hipocampo, o hipotálamo, a amígdala e o 

córtex pré-frontal estão envolvidas nos processos de retroalimentação do eixo HHA 

(Sapolsky, 2003) e têm sido preferencialmente identificadas em estudos clínicos com 

indivíduos com TEPT, sendo assim, alterações no eixo HHA e no complexo locus 

ceruleus-noradrenalina-sistema nervoso simpático têm sido associadas a prejuízos 

em diversos sistemas funcionais nos indivíduos com TEPT. As principais áreas 

funcionalmente prejudicadas em indivíduos que desenvolveram TEPT após um evento 

estressor incluem: córtex pré-frontal, córtex visual de associação, hipocampo, giro 

cingulado, amígdala e núcleo acumens. Estas são estruturas funcionalmente 

relevantes na performance de processos integrativos, como as funções executivas, 

regulação do comportamento emocional, orientação espacial, e interpretação 

emocional, codificação e armazenamento de informação. 

 

4.Terapia Cognitivo Comportamental (TCC) 

 

No início, considerava-se que a Terapia Comportamental (TC) tinha um 

enfoque limitado e que era utilizado principalmente em tratamentos com fobias 
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especificas ou problemas localizados. A TC era vista como estratégia de ajuda ao 

processo “real” de mudanças de personalidade. Sem dúvida, deve ficar claro que 

atualmente a TC é aplicável a todas as classes de transtornos de indivíduos, de 

situações ou lugares. Isto não significa que o êxito esteja garantido. Como exemplo, 

mesmo que a TC possa ter sido eleito como tratamento para o autismo, não se pode 

considerar, de maneira alguma, como um remédio total. (Franks, 2007) 

A força da TC reside, não na demonstração de êxito 
terapêutico, por mais gratificante que possa ser, mas como foi 
dito anteriormente, na singularidade de seu enfoque. Os 
fracassos investigados de forma apropriada podem ser tão 
úteis quanto os êxitos (Barbrack, 1985; Foa e Emmelkamp, 
1983). (FRANKS,2007, p.9) 

 

Nascida como uma psicoterapia breve, estruturada e orientada ao presente, 

a terapia cognitivo-comportamental (TCC) foi desenvolvida por Aaron T. Beck no início 

de 1960, na Universidade da Pensilvânia, para tratamento da depressão. As muitas 

adaptações feitas mudaram o foco, a tecnologia e a duração do tratamento, porém os 

pressupostos teóricos foram mantidos (Beck,1997). Resumidamente, o modelo 

cognitivo propõe que o pensamento distorcido ou disfuncional (que influencia o humor 

e o comportamento do paciente) seja comum a todos os distúrbios psicológicos. 

A avaliação realista e a modificação no pensamento produzem uma melhora 

no humor e no comportamento. A melhora duradoura resulta da modificação das 

crenças disfuncionais básicas dos pacientes. (Beck, 1997). A TCC, enfatiza e ensina 

ao paciente como identificar as complexas relações interdependentes entre os fatores 

afetivos, cognitivos, comportamentais, fisiológicos e sociais/ambientais. 

Como um tratamento TCC se utiliza de uma variedade de técnicas para ajudar 

na solução de um evento traumático, como por exemplo: o terapeuta confronta as 

memórias traumáticas e coloca o indivíduo para pensar sobre a sua experiência em 

detalhes. Ao longo deste processo, o terapeuta auxilia a pessoa acometida por TEPT 

a lidar com qualquer dificuldade que sente, identificando todos os pensamentos inúteis 

ou deturpações que tem sobre a experiência.  

Com isso, o terapeuta ajuda no ganho do controle sobre o medo e a angústia, 

alterando a forma negativa que o pensamento age sobre a experiência, por exemplo, 

a sensação de que o indivíduo é o culpado pelo que aconteceu ou o medo que pode 

acontecer de novo. 

. 
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4.1.Tratamento Cognitivo Comportamental do TEPT 

A eficácia da TCC no tratamento do TEPT é bem documentada, assim pode-

se observar que a TCC tem sido considerada como um dos tratamentos de primeira 

escolha para esse transtorno (OMS,2013). A base para essa afirmação surge de uma 

avaliação da utilização de instrumentos psicométricos, em maioria auto relatos, 

administrados antes e após ou ao longo do tratamento, apontam para a diminuição 

dos sintomas experimentados.  

Entretanto, é importante salientar as limitações de se basear em auto relatos 

e que eles são sujeitos a diversos vieses, particularmente na área da traumatologia 

(Gonçalves, et.al. 2011). Atualmente, alguns estudos têm se preocupado em obter 

maior confiabilidade em seus dados. Para isso, estão sendo utilizadas para a 

avaliação de sua eficácia, além dos instrumentos psicométricos, medidas puramente 

objetivas, como as alterações de parâmetros biológicos relacionadas a terapia. As 

medidas de parâmetros biológicos são mais confiáveis do que os resultados 

provenientes de escalas, uma vez que não estão sujeitos aos vieses que permeiam 

as medidas psicométricas.  

O tratamento de TEPT pode consistir em técnicas de: psicoeducação, 

reestruturação cognitiva, relaxamento e exposição in vivo e imaginária. A utilização 

dessas técnicas tem como objetivo identificar, avaliar e modificar crenças 

disfuncionais e expor o paciente a situações e lembranças que ele evita por considerá-

las perigosas, mas que em realidade não são, podemos listar os principais tratamentos 

de TEPT apontados por Knapp e Caminha (2004): Treinamento de Inoculação de 

Estresse (TIE); Técnicas de Relaxamento Muscular Progressivo e Respiração; 

Dessensibilização Sistemática; Treinamento de Habilidades Sociais (THS); 

Treinamento de Auto-Instrução (TAI); Prevenção da Recaída 

Alves e colaboradores (2009) discutem que na abordagem de tratamento do 

TEPT, as intervenções psicoterápicas e psicossociais são indicadas tanto para 

prevenção como tratamento do transtorno como um enfoque especial, pois, na 

prevenção do TEPT, quando não há outro transtorno associado, por ex. depressão ou 

outro transtorno de ansiedade, são mais indicadas intervenções não farmacológicas. 
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Dentre as quais incluem: (1) Psychological debriefing¹1; (2) Aconselhamento, com 

enfoque em medidas adaptativas, e não no trauma propriamente dito; (3) Terapia 

cognitivo comportamental (TCC). No tratamento do TEPT, temos: (1) Terapia cognitivo 

comportamental, com técnicas semelhantes às descritas anteriormente; (2) Eye 

movement desensitisation and reprocessing², (3) Manejo afetivo, que consiste de uma 

forma de tratamento em grupo, focalizando a regulação do humor; (4) psicoterapia 

psicodinâmica, com enfoque nos mecanismos de defesa utilizados, interpretações e 

experiências anteriores do paciente (5) Hipnoterapia; (6) Relaxamento. 

 

4.1.a.Treinamento de Inoculação de Estresse (TIE) 

 

Essa é uma técnica que pretende dar ao paciente um domínio sobre seus 

medos através da ressignificação da memória traumática e do ensino de habilidades 

de manejo frente às situações temidas. Mapeamento da gravidade e impacto do 

problema, considerando a frequência da resposta, sua magnitude, duração, 

amplitude, consequências e resultados (Deffenbacher, 2007). 

Deffenbacher (2007) afirma que o TIE implica em três fases sobrepostas:  

1. Reconceitualização: o terapeuta e o paciente formam uma relação calorosa 

de colaboração, realizam uma detalhada avaliação clínica e desenvolvem uma mútua 

compreensão das preocupações do paciente.  

2. Aquisição e ensaio de habilidades:  desenvolve as habilidades de 

afrontamento necessárias e/ou começa a intervenção ambiental. 

3. Aplicação e consolidação: garante a aplicação dos esforços de 

afrontamento às situações- problema e sua transferência ao mundo externo. 

 

4.1.b.Técnicas de Relaxamento Muscular Progressivo e Respiração 

 

Relaxamento e Respiração são técnicas auxiliares quando o paciente 

experimenta fortes aumentos de ansiedade. Entretanto, sem a autoinstrução e a 

variação do repertório não garantem por si só a eficácia terapêutica. 

                                                           
1 Intervenção breve que consiste de discussão sobre o evento estressor e “normalização” das reações 

psicológicas associadas, realizada, geralmente, em uma única sessão 
². Técnica na qual o paciente deve pensar no evento traumático e nos pensamentos negativos e emoções 
associados, realizando, posteriormente, movimentos seguindo demonstração do terapeuta 
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A apresentação de qualquer técnica de relaxamento deve conter os seguintes 

pontos: finalidade para a qual se vai ensinar e relação com o problema do paciente, 

em que consiste a técnica em termos gerais, como se procederá nas sessões, 

importância da prática em casa e, por último, em que consiste a sessão atual. Vera e 

Vila (2007). 

Antes de começar a qualquer sequência de exercícios de tensão-relaxamento, 

pede-se ao paciente que deixe seus olhos irem se fechando, e que relaxe. Depois de 

1 ou 2 minutos começa a sequência de exercícios, para os quais se segue um guia 

relativamente padronizado como vemos no quadro 4.1.b: 

 

Quadro 4.1.b Técnica de relaxamento progressiva 

Sessões Grupos musculares Exercícios 

1 Mão e antebraço dominantes 
Bíceps dominante 
Mão, antebraço e bíceps não-
dominantes 

Aperta-se o punho. 
Empurra-se o cotovelo contra o braço 
da poltrona. 
Igual ao membro dominante 

2 Fronte e couro cabeludo 
Olhos e nariz 

Levantam-se as sobrancelhas tão alto 
quanto possível. 
Apertam-se os olhos e ao mesmo 
tempo enruga-se o nariz. 

3 Boca e mandíbula Apertam-se os dentes enquanto se 
levam as comissuras da boca em 
direção às orelhas. 
Aperta-se a boca para fora. 
Abre-se a boca. 

4 Pescoço Dobra-se para a direita. 
Dobra-se para a esquerda. 
Dobra-se para diante. 
Dobra-se para trás. 

5 Ombros, peito e costas Inspira-se profundamente, mantendo a 
respiração, ao mesmo tempo em que 
se levam os ombros para trás tentando 
juntar as omoplatas. 

6 Estômago Encolhe-se, contendo a respiração. 
Solta-se, contendo a respiração. 

7 Perna e músculo direito 
Panturrilha Pé direito 
Perna, panturrilha e pé 
esquerdo 

Tenta-se subir a perna com força sem 
tirar o pé do assento (ou chão). 
Dobra-se o pé para cima esticando os 
dedos, sem tirar o calcanhar do 
assento (ou chão). 
Estira-se a ponta do pé e dobram-se 
os dedos para dentro. 
Igual ao direito. 

8 Sequência completa de Somente relaxamento. 
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músculos 

  

 

É importante que as sessões de relaxamento geralmente acontecem duas 

vezes por semana, praticando-se diariamente o que foi aprendido.  

 

4.1.c.Dessensibilização Sistemática 

 

É um conjunto de técnicas de exposição de vivência traumática. A exposição 

ao vivo é precedida pela exposição imaginária, construída dentro do consultório, e 

trabalhada numa hierarquia de situações temidas – desde as consideradas mais 

fáceis de enfrentamento, até as mais difíceis. 

 

A dessensibilização sistemática (DS) é uma intervenção 
terapêutica desenvolvida para eliminar o comportamento de 
medo e as síndromes de evitação. O procedimento consta de dois 

componentes diversos. (TURNER, 2007, p.167) 

 
Turner (2007) diz que o primeiro componente da DS consiste em ensinar ao 

paciente uma resposta contrária à ansiedade. Seja através do relaxamento 

progressivo, ou algum outro procedimento geral de relaxamento utilizado 

normalmente para este propósito, apontando que qualquer resposta contrária à 

ansiedade que o paciente apresente como a resposta também bastará. Por exemplo, 

uma resposta assertiva inibe a experiência de ansiedade e, em consequência, servirá 

adequadamente como um agente antiansiedade. 

 O segundo componente da DS apresentado por Turner (2007) implica em 

uma exposição graduada ao estímulo provocador de medo. Sendo que essa 

exposição pode-se ser concretizada através do uso da imaginação ou através de 

técnicas ao vivo.  

Segundo Turner (2007) a DS é dividida em quatro grandes operações: 

1) Treinamento no uso da Subjective Units of Discomfort Scale, SUDS (Escala 

de Unidades Subjetivas de Ansiedade),  

2) treinamento em relaxamento,  

3) o desenvolvimento de hierarquias,  

4) contraposição do relaxamento à imagem fóbica. 

 A dessensibilização sistêmica com movimento repetitivo dos olhos e 
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reprocessamento: é um tratamento utilizado de forma a reduzir os sintomas de TEPT. 

Este tratamento consiste na realização de movimentos dos olhos de lado a lado, 

geralmente seguindo o movimento do dedo do terapeuta, sempre que for recordar o 

incidente traumático, de modo a criar um mecanismo de prevenção as possíveis 

crises.  

A dessensibilização sistemática é especialmente apropriada para o 

tratamento de fobias e medos. Pode ser útil para descondicionar medos associados 

com o TEPT e alguns sintomas de agorafobia. No entanto, isso encoraja o psicólogo 

clínico que experimente a técnica e tente utilizá-la com uma ampla variedade de 

problemas, a fim de ter uma maior informação sobre suas vantagens e limitações. 

(Turner, 2007) 

 

4.1.d.Treinamento de Habilidades Sociais (THS) 

 

Caballo (2007) coloca que o treinamento em habilidades sociais (THS) é uma 

das técnicas de terapia comportamental mais utilizadas atualmente. Porém, também 

deve-se tomar muito cuidado por ser uma das técnicas mais difíceis, já que requer 

conhecimentos de diversas áreas da psicologia, além de que se encontra 

intrinsecamente ligada a subcultura na qual o comportamento vai ser treinado para 

ser inserido. Muitos fatores externos podem constituir na produção de aspectos 

controversos da técnica 

Demonstrações e ensaios da habilidade social dentro do consultório através 

de dramatizações e outras técnicas; aplicação pelo paciente, fora da sessão, em uma 

área problemática que não esteja necessariamente relacionada com os 

comportamentos visados; revisão em sessão de como a habilidade funcionou, com 

avaliação da auto eficácia do paciente; promoção de reajustes  necessários; e, por 

fim, aplicação e prática da habilidade com um dos medos focalizados, desde o 

considerado mais fácil de enfrentar, até o mais difícil. 

Caballo (2007) coloca que o processo do THS implicaria, em sua progressão 

completa, em quatro elementos de forma estruturada. Sendo estes elementos: 

1.Treinamento em habilidades, onde ensinam-se comportamentos específicos, 

que são praticados e integrados ao repertório comportamental do sujeito.  

2.Redução da ansiedade em situações sociais problemáticas, onde se propõe 

um contato de forma progressiva a situações estressoras.  
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3.Reestruturação cognitiva, a qual se pretende modificar valores, crenças, 

cognições e/ou atitudes do sujeito.  

4.Treinamento em solução de problemas, onde se ensina o sujeito a perceber 

corretamente os “valores” de todos os parâmetros situacionais relevantes, a processar 

os “valores” destes parâmetros para gerar respostas potenciais, a selecionar uma 

dessas respostas e enviá-la de modo que maximize a probabilidade de alcançar o 

objetivo que impulsionou a comunicação interpessoal.  

 

4.1.e.Treinamento de Autoinstrução (TAI) 

 

“O treinamento auto instrucional trata-se de uma técnica 
cognitiva de mudança de comportamento na qual se modificam 
as autoverbalizações (verbalizações internas ou pensamentos) 
que um sujeito efetua ante qualquer tarefa ou problema, 
substituindo-as por outras que, em geral, são mais úteis para 
realizar a tarefa” (Santacreu, 2007. p.540) 

 

O treinamento de autoinstrução pode incluir intervenções como reestruturação 

cognitiva para o diálogo disfuncional consigo mesmo, além do treinamento de 

relaxamento para ativação emocional e fisiológica, de comportamento para os déficits 

em habilidades, de resolução de problemas, de auto eficácia e auto reforço, entre 

outros.  

Essa técnica tem sido aplicada a diversos problemas entre os quais é 

importante destacar: hiperatividade, impulsividade, ansiedade, stress e dificuldades 

de aprendizagem, sintomas esses que podem estar ligados diretamente ao 

diagnóstico de TEPT. 

Com isso Santacreu (2007) afirma que o objetivo desta técnica em si é 

modificar as verbalizações internas que o sujeito utiliza ante aqueles problemas ou 

situações nos quais habitualmente fracassa, realizando respostas inadequadas para 

alcançar os objetivos, sendo assim o êxito dessa técnica vem determinado, não só 

pela mudança das verbalizações internas do sujeito, mas também pela mudança do 

comportamento dele diante de tais situações. 

 

4.1.f.Hipnoterapia 

 

Quase todos os usos documentados o tratamento hipnoterapêutico sempre 
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foi utilizado em situações mais específicas de tratamento implicado a eliminação de 

problemas, hábitos ou transtornos não desejados de modo a tentar acessar as 

memórias do sujeito sobre o trauma e fazer com que o sujeito crie novas 

ressignificações para as situações vividas. De acordo com Dowd (2007) a hipnoterapia 

se divide em cinco etapas:  

1) preparação do paciente,  

2) indução hipnótica,  

3) aprofundamento da hipnose,  

4) emprego do transe hipnótico para propósitos terapêuticos; 

5) finalização. 

A hipnose pode ser empregada na reestruturação cognitiva para melhorar a 

autoestima e o funcionamento psicológico geral. Beck (1985) mostra que auto 

verbalizações negativas podem afetar seriamente a saúde emocional de um indivíduo, 

sendo assim, a primeira tarefa do hipnoterapeuta consiste em ajudar os pacientes a 

descobrir seus pensamentos negativos e auto derrotistas essa técnica consiste em 

pedir-lhes que tragam à memória uma situação-problema e tentem lembrar o que 

estavam pensando justo antes de ocorrer a situação. A segunda tarefa é ajudar o 

paciente a construir pensamentos e expressões alternativos que substituam os 

negativos, de modo a melhorar a autoestima e os relacionamentos interpessoais do 

paciente. 

 

4.1.g.Prevenção da Recaída 

 

Segundo Milan e Mitchel (2007) o modelo de prevenção das recaídas (PR) 

desenvolveu-se originalmente para manter a mudança de comportamento nos 

programas de tratamento para a ingestão excessiva de substâncias (drogas lícitas ou 

ilícitas). O terapeuta deve introduzir os elementos de prevenção da recaída, para que 

não perder os progressos conseguidos até o momento e preparar o paciente para 

potenciais situações de risco no futuro.  

Grande parte do êxito do modelo de prevenção das recaídas é atribuído à 

ênfase no ensino de habilidades de afrontamento, que os pacientes podem utilizar nas 

situações que são de alto risco para eles e, o que é mais importante, quando se 

encontram a ponto de "transbordar" nessas situações.  

O que se deve levar em conta como fatores indispensáveis na PR são os 
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procedimentos de manipulação do stress e técnicas de relaxamento, com a finalidade 

de fomentar uma sensação de autocontrole e de maximizar a probabilidade de que os 

pacientes sejam capazes de utilizar suas habilidades de enfrentamento quando se 

encontrem em perigo de ser "pegos" por situações de alto risco. (Milan e Mitchel, 

2007). Essa é uma parte do tratamento que deve ser trabalhada ao longo de todo o 

processo. 

 

5. Conclusão: 

Em um mundo tão violento e cheio de possibilidades de traumas, como 

podemos definir o que teria a possibilidade de deixar marcas tão duradouras como o 

TEPT? Se olharmos a definição de trauma em um dicionário será a seguinte: 1.Lesão 

local proveniente de um agente vulnerante. 2.Agressão ou experiência psicológica 

muito violenta³. Mas em que se baseia essa experiência?  

Viola et al (2011) afirma que desde o início de seus estudos o TEPT é 

classificado a partir de e os indivíduos expostos a múltiplas experiências traumáticas, 

onde ressalta-se que, além dos sintomas descritos no diagnóstico de TEPT, é comum 

o aparecimento de sintomas correlatos que não seriam adequadamente classificados 

pelo DSM-IV (APA,2002). Sendo assim o agravamento desses sintomas está 

associado ao número de experiências traumáticas, bem como à gravidade desses 

traumas, evidenciando-se assim que essas marcas traumáticas diferem a resposta 

humana ao estresse crônico, das respostas descritas no diagnóstico do TEPT.  

Sbardelloto et al (2011) apontam que esforços ainda vêm sendo empregados 

numa tentativa de clarificar, dimensionar e mensurar os efeitos do TEPT para aqueles 

indivíduos acometidos por esse diagnóstico, havendo ainda controvérsias entre 

estudiosos com relação a alguns aspectos mais particulares e específicos que 

caracterizam o transtorno, como por exemplo, o tempo mínimo de duração dos 

sintomas e as peculiaridades que o diferenciam do Transtorno de Estresse 

Agudo(TEA), além das dificuldades em mensurar o sofrimento significativo e/ou o 

prejuízo funcional observados entre as vítimas. 

De acordo com Sbardelloto et al (2011) os pesquisadores têm certa tendência 

de ressaltar a alta prevalência do TEPT e a ampla gama de prejuízos observados não 



 
 
 

28 
 

 

somente entre as vítimas, mas também entre familiares, amigos e a sociedade como 

um todo em seus estudos. Com isso ela aponta que é importante que sempre haja a 

criação de novas estratégias terapêuticas eficientes, que diminua a intensidade dos 

sintomas, de forma a aprimorar as estratégias de enfrentamento o que 

consequentemente, aumentaria a qualidade de vida dos pacientes diagnosticados 

com TEPT. 

Norte et al (2011) dizem que tratamento em TCC tendem a seguir protocolos 

baseados em Foa e Rothbaum (1998) que incluem: psicoeducação, relaxamento e 

treino de respiração, exposição imaginária, exposição gradual in vivo, reestruturação 

cognitiva e prevenção de recaída. Ainda neste contexto Norte et al (2011) aponta a 

importância de um acompanhamento farmacológico no decorrer das sessões, ou seja, 

os tratamentos farmacológicos e psicológicos devem estar intrinsecamente ligados 

para que se tenha o melhor rendimento possível. 

Segundo a OMS (2013) os tratamentos para o TEPT vêm se desenvolvendo 

ao longo do tempo e que hoje os mais utilizados e documentados são os decorridos 

nos protocolos da TCC. Com isso, podemos concluir que os tratamentos em TCC 

podem ser até o presente momento o melhor modo de enfrentamento do TEPT 

 Por fim não são todas as pessoas que passaram por um evento traumático 

que irão desenvolver um quadro de TEPT, mas a aqueles a que o quadro se submeter 

terão uma gama de tratamentos ao qual poderão usufruir de modo a que existem 

variadas formas de se conviver com o quadro de modo a ter a melhor qualidade de 

vida possível. 
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Anexo: Critérios de diagnóstico para transtorno de estresse pós-traumático 

no DSM-III, DSM-IV, DSM-5.  

 

DSM III 

A. Existência de um estressor reconhecível que evocaria significantes sintomas de 

angústia em quase tudo. 

B. Reexperimentar o trauma como evidenciado por pelo menos um dos seguintes: 

1. lembranças recorrentes e intrusivas do evento 

2. sonhos recorrentes do evento 

3. atuação ou sensação súbita como se o evento traumático voltasse a ocorrer, por 

uma associação com um ambiente ou estímulo de ideação; 

C. Insensibilização da capacidade de resposta ou redução do envolvimento com o 

mundo externo, começando algum tempo após o trauma, como mostrado em pelo 

menos um dos seguintes: 

1. um interesse marcadamente diminuído em uma ou mais atividades significativas 

2. sentimento de desapego ou estranhamento de outros 

3. efeito constrangido 

D. Pelo menos dois dos seguintes sintomas que não estavam presentes antes do 

trauma: 

1. hipervigiância ou resposta de assalto exagerada 

2. perturbação do sono 

3. culpa sobre sobreviver quando outros não têm, ou sobre comportamento necessário 

para a sobrevivência 

4. comprometimento da memória ou concentração de problemas 

5. evitação de atividades que despertem a lembrança do traumatismo evento 

6. intensificação de sintomas por exposição a eventos que simbolizam ou se 

assemelham ao evento traumático 

DSM IV 

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 

envolvem morte ou grave ferimento, reais ou ameaçadores, ou uma ameaça à 

integridade física própria ou a de outros; 

2. A resposta da pessoa envolveu intenso medo, impotência ou horror. 
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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; 

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); 

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; 

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; 

7. Sentimento de um futuro abreviado (não espera ter uma carreira profissional, 

casamento, filhos ou período normal da 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 
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funcionamento social ou ocupacional ou em outras áreas importantes da vida do 

indivíduo 

DSM-5  

A. Exposição a episódio concreto ou ameaça de morte, lesão grave ou violência sexual 

em uma (ou mais) das seguintes formas: 

1. Vivenciar diretamente o evento traumático. 

2. Testemunhar pessoalmente o evento traumático ocorrido com outras pessoas. 

3. Saber que o evento traumático ocorreu com familiar ou amigo próximo. Nos casos 

de episódio concreto ou ameaça de morte envolvendo um familiar ou amigo, é preciso 

que o evento tenha sido violento ou acidental. 

4. Ser exposto de forma repetida ou extrema a detalhes aversivos do evento 

traumático (p. ex., socorristas que recolhem restos de corpos humanos; policiais 

repetidamente expostos a detalhes de abuso infantil). 

Nota: O Critério A4 não se aplica à exposição por meio de mídia eletrônica, televisão, 

filmes ou fotografias, a menos que tal exposição esteja relacionada ao trabalho. 

B. Presença de um (ou mais) dos seguintes sintomas intrusivos associados ao evento 

traumático, começando depois de sua ocorrência: 

1. Lembranças intrusivas angustiantes, recorrentes e involuntárias do evento 

traumático. 

Nota: Em crianças acima de 6 anos de idade, pode ocorrer brincadeira repetitiva na 

qual temas ou aspectos do evento traumático são expressos. 

2. Sonhos angustiantes recorrentes nos quais o conteúdo e/ou o sentimento do sonho 

estão relacionados ao evento traumático. 

Nota: Em crianças, pode haver pesadelos sem conteúdo identificável. 

3. Reações dissociativas (p. ex., flashbacks) nas quais o indivíduo sente ou age como 

se o evento traumático estivesse ocorrendo novamente. (Essas reações podem 

ocorrer em um continuum, com a expressão mais extrema na forma de uma perda 

completa de percepção do ambiente ao redor.) 

Nota: Em crianças, a reencenação específica do trauma pode ocorrer na brincadeira. 

4. Sofrimento psicológico intenso ou prolongado ante a exposição a sinais internos ou 

externos que simbolizem ou se assemelhem a algum aspecto do evento traumático. 

5. Reações fisiológicas intensas a sinais internos ou externos que simbolizem ou se 

assemelhem a algum aspecto do evento traumático. 

C. Evitação persistente de estímulos associados ao evento traumático, começando 
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após a ocorrência do evento, conforme evidenciado por um ou ambos dos seguintes 

aspectos: 

1.Evitação ou esforços para evitar recordações, pensamentos ou sentimentos 

angustiantes acerca de ou associados de perto ao evento traumático. 

2.Evitação ou esforços para evitar lembranças externas (pessoas, lugares, conversas, 

atividades, objetos, situações) que despertem recordações, pensamentos ou 

sentimentos angustiantes acerca de ou associados de perto ao evento traumático. 

D. Alterações negativas em cognições e no humor associadas ao evento traumático 

começando ou piorando depois da ocorrência de tal evento, conforme evidenciado por 

dois (ou mais) dos seguintes aspectos: 

1. Incapacidade de recordar algum aspecto importante do evento traumático 

(geralmente devido a amnésia dissociativa, e não a outros fatores, como traumatismo 

craniano, álcool ou drogas). 

2. Crenças ou expectativas negativas persistentes e exageradas a respeito de si 

mesmo, dos outros e do mundo (p. ex., “Sou mau”, “Não se deve confiar em ninguém”, 

“O mundo é perigoso”, “Todo o meu sistema nervoso está arruinado para sempre”). 

3. Cognições distorcidas persistentes a respeito da causa ou das conseqüências do 

evento traumático que levam o indivíduo a culpar a si mesmo ou os outros. 

4. Estado emocional negativo persistente (p. ex., medo, pavor, raiva, culpa ou 

vergonha). 

5. Interesse ou participação bastante diminuída em atividades significativas. 

6. Sentimentos de distanciamento e alienação em relação aos outros. 

7. Incapacidade persistente de sentir emoções positivas (p. ex., incapacidade de 

vivenciar sentimentos de felicidade, satisfação ou amor). 

E. Alterações marcantes na excitação e na reatividade associadas ao evento 

traumático, começando ou piorando após o evento, conforme evidenciado por dois (ou 

mais) dos seguintes aspectos: 

1. Comportamento irritadiço e surtos de raiva (com pouca ou nenhuma provocação) 

geralmente expressos sob a forma de agressão verbal ou física em relação a pessoas 

e objetos. 

2. Comportamento imprudente ou autodestrutivo. 

3. Hipervigilância. 

4. Resposta de sobressalto exagerada. 

5. Problemas de concentração. 
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6. Perturbação do sono (p. ex., dificuldade para iniciar ou manter o sono, ou sono 

agitado). 

F. A perturbação (Critérios B, C, D e E) dura mais de um mês. 

G. A perturbação causa sofrimento clinicamente significativo e prejuízo social, 

profissional ou em outras áreas importantes da vida do indivíduo. 

H. A perturbação não se deve aos efeitos fisiológicos de uma substância (p. ex., 

medicamento, álcool) ou a outra condição médica. 

Determinar o subtipo: 

Com sintomas dissociativos: Os sintomas do indivíduo satisfazem os critérios de 

transtorno de estresse pós-traumático, e, além disso, em resposta ao estressor, o 

indivíduo tem sintomas persistentes ou recorrentes de: 

1. Despersonalização: Experiências persistentes ou recorrentes de sentir-se separado 

e como se fosse um observador externo dos processos mentais ou do corpo (p. ex., 

sensação de estar em um sonho; sensação de irrealidade de si mesmo ou do corpo 

ou como se estivesse em câmera lenta). 

2. Desrealização: Experiências persistentes ou recorrentes de irrealidade do ambiente 

ao redor (p. ex., o mundo ao redor do indivíduo é sentido como irreal, onírico, distante 

ou distorcido). 

Nota: Para usar esse subtipo, os sintomas dissociativos não podem ser atribuíveis aos 

efeitos fisiológicos de uma substância (p. ex., apagões, comportamento durante 

intoxicação alcoólica) ou a outra condição médica (p. ex., convulsões parciais 

complexas). 

Especificar se: 

Com expressão tardia: Se todos os critérios diagnósticos não forem atendidos até pelo 

menos seis meses depois do evento (embora a manifestação inicial e a expressão de 

alguns sintomas possam ser imediatas). 

 

 


