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“Tragédias como a ocorrida em Santa Maria 
são, pelo menos em parte, tão chocantes por
que nos fazem pensar o quanto a vida é repleta 
de riscos e a qualquer momento e em qualçue/ 
lugar, é possível acontecer algo inesperado 
conosco ou com quem amamos”, observa a 
psicóloga e psicanalista Maria Maura Fadei. 0 
National Comorbity Study, dos Estados Unidos, 
confirma: cerca de 60% da população enfrenta 
um evento grave em algum momento de sua 
vida - seja a morte inesperada de um ente que
rido, um assalto, um acidente de carro ou uma 
catástrofe ambiental, por exemplo. Em média, 
uma em cada dez pessoas que viveu de forma 
direta uma situação potencialmente traumáti
ca desenvolve o distúrbio; um transtorno de 
estresse pós-traumático. O risco de trauma 
é maior em crimes com violência: aproxima
damente um quarto dos soldados enviados a 
guerras e mais da metade de todas as vítimas 
de estupro sofrem de TEPT. Para pessoas que 
foram tomadas como reféns ou torturadas, o 
risco também é alto.
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É frequente que aqueles que vivenciaram 
situações violentas, que colocam a vida em 
risco, ainda sofram durante muito tempo 
depois com as lembranças. Para a psicóloga 
Marisa Fortes, mestre em psicologia social, a 
situação em Santa Maria pode se caracterizar 
como um problema de saúde pública. “A me
mória traumática invade as pessoas e, para 
alguns, apenas o fato de viver no local, ter 
filhos da mesma idade dos jovens que morre
ram na boate ou mesmo ter acompanhado as 
imagens, exaustivamente transmitidas pela 
televisão e pela internet, pode ser suficiente 
para que se desenvolva um TEPT”, alerta 
Marisa, autora de De vítima a sobrevivente: 
um guia para identificar e tratar o transtorno 
de estresse pós-tra um ático (Casa do Psicólogo, 
2011), em parceria com o psiquiatra Eduardo 
Ferreira-Santos, professor da Universidade de 
São Paulo (USP).

Estudos realizados por pesquisadores 
como Mooli Lahad, do Centro Comunitário 
de Prevenção de Estresse em Kyriat Shmona,

em Israel, mostram que as consequências de 
um choque traumático podem ter duração 
diferente para cada vítima. A manifesta
ção depende, entre outras coisas, de quão 
ameaçadoras foram as vivências prévias e 
da personalidade de cada um. Marisa Fortes 
ressalta que a ocorrência do trauma não de
pende somente do episódio potencialmente 
estressor, mas principalmente de como o in
divíduo percebe e processa a situação vivida. 
“Nenhum fato é, em si, traumático ou não; 
uma pessoa que participou do socorro dos 
feridos, por exemplo, pode sentir que fez o 
melhor que podia e até salvou vidas, já outra 
pode não conviver bem com as lembranças 
daquela noite", explica. Um diferencial na 
possibilidade de superar a situação especial
mente difícil e dolorosa, sem desenvolver o 
transtorno, é a capacidade de resiliência, 
que varia de pessoa para pessoa. O termo, 
“emprestado” da física pela psicologia, 
refere-se à resistência psíquica que propicia 
a recuperação.
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Embora haja alguma divergência entre os 
especialistas, é possível dizer que, na maioria 
dos casos, os sintomas eclodem em um prazo 
aproximado de dois a três meses após o even
to. Por isso é tão importante que aqueles que 
tiveram vivências potencialmente traumáticas 
fiquem atentos a eventuais sintomas. Estudos 
com neuroimagem revelam que pacientes sub
metidos a psicoterapia mostraram decréscimo 
da atividade da amígdala e aumento da atividade 
do córtex pré-frontal, do hipocampo esquerdo e 
dos lobos parietais (estes últimos relacionados 
à orientação espacial e temporal dos eventos). 
Após a terapia, houve diminuições médias 
significativas nos escores sintomatológicos do 
TEPT parcial, no impacto do evento traumático e 
nos índices de ansiedade. Além da psicoterapia, 
fundamental, há casos em que pode ser indicado 
também o uso de medicamentos. Muitas vezes, 
porém, as drogas garantem sucesso apenas 
relativo (veja quadro na pág. 62).

ACOLHER, INFORMAR, APOIAR
Não raro, o evento traumático ainda exerce 
influência sobre a pessoa anos mais tarde, 
assombrando seu cotidiano (veja quadro aci
ma). “Depois que tudo volta ao normal para 
a maioria, as pessoas com TEPT continuam
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sofrendo, se recolhem socialmente, deixam 
de ser produtivas e, não raro, se tornam o 
centro de conflitos familiares”, alerta Marisa, 
que nos últimos anos acompanha vítimas de 
sequestros e seus parentes.

Por isso é tão importante estar atento a 
eventuais sintomas e, num primeiro momen
to, oferecer às pessoas informações sobre 
as possíveis manifestações patológicas que 
podem aparecer nas semanas seguintes. 
Mesmo antes que apareçam os sintomas, a 
participação em grupos de psicoterapia pode 
ajudar as pessoas a lidar com sentimentos 
e lembranças, evitando que o transtorno se 
instale. A boa notícia é que para muita gente 
medidas básicas como acolhimento, informa
ção e apoio são suficientes em um primeiro 
momento. “É fundamental ressignificar a 
vivência, acomodar o que a pessoa enfrentou 
e reintegrar as informações da memória trau
mática”, afirma Marisa Fortes. “Minha expe
riência mostra que quando o atendimento é 
imediato os riscos de o transtorno se instalar 
se tornam significativamente menores.”

Segundo psicólogo alemão Dieter Glatzer 
(foto), especializado em intervenções em si
tuações de crise, profissionais da área da saúde 
mental podem prestar “primeiros socorros 
psicológicos”. Ou seja: assim que a polícia tiver 
restaurado a segurança e as vítimas tiverem sido 
socorridas e encaminhadas aos serviços médi
cos, a tarefa é diminuir o choque, por exemplo, 
explicando a quem passou pela situação como 
as pessoas costumam reagir em experiências

traumáticas. “Não se trata, 
nesse momento, exatamente de 
uma terapia, mas da tentativa 
de ativar as estratégias de su
peração já presentes em todos 
nós”, afirma Glatzer. Em 2009 
ele coordenou uma operação 
da qual participaram 130 psicó
logos após o massacre em uma 
escola secundária na pequena 
cidade alemã de Winnenden.
O assassino, um aluno de 17 
anos, se suicidou após atirar nos 
colegas. “É importante também 
que as pessoas de luto possam 
voltar rapidamente à segurança 
de suas redes sociais: para a família, amigos e 
colegas”, salienta.

Alguns acontecimentos trágicos são únicos, 
como o incêndio no Rio Grande do Sul - as 
pessoas passam uma só vez pela experiência. 
Outros podem ocorrer durante meses ou 
anos - por exemplo, os casos de abuso sexual. 
Um “trauma complexo”, originário de uma 
situação violenta vivenciada repetidamente, 
frequentemente desdobra-se em vários distúr
bios psíquicos, o que pode tornar o tratamento 
mais difícil. Muitas vezes, terapeutas não espe
cializados no TEPT só conseguem reconhecer 
o transtorno depois de um trabalho de anos, 
principalmente porque outros quadros como 
ansiedade, depressão ou dependências (de 
drogas, comida, relacionamentos etc.) podem 
“esconder” o distúrbio.
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Caixa de texto
Fonte: Mente&Cérebro, São Paulo, ano 19, n. 242, p. 60-65 , mar. 2013.




