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 ǣ

Antesdecomeçar,devesaberquealgumasdashistóriaseexercíciosdestemódulo
podemdespoletarsentimentosfortesedesagradáveis,associadosamemóriasde
traumasquevocêprópriotenhavivido.SeaqualquermomentocomeçarasentirͲse
incomodado,interrompaaleitura;façaumintervalo,entretenhaͲsecomalgo
relaxanteeagradávelecontinueoestudomaistarde.Seficarangustiado,clique
nestelinkparaapáginaqueensinacomocuidardesipróprioapósacontecimentos
traumáticos,etentealgumassugestõesnasecçãosobreLidarcomaangústia.Se
continuarasentirͲseangustiado,contacteoscolaboradoresdoHeadingtonInstitute
ououtrosprofissionaisdesaúdementaldevidamentequalificados.


“DeixeiaBósnia…hátrêsanos.Aquilodequenãomeapercebinaaltura,équea
Bósnia…nuncamedeixará.Barulhosrepentinosealtosaindamefazembaixarà
procuradeumabrigo,comosehouvessefogodeartilhariaporperto.Aindasonho,de
vezemquando,comumpécalçadocomumténisqueeuviasairdedentrodeuma
valacomum.Agora,tenhosempreosonomuitoleve,comumouvidosempreàescuta
deperigos.Mas,sobretudo,oquepermanececomigoéosentimentodeculpa…”




ElizabethNeuffer
(citadoemDanieli,2002,p.286)

Otrabalhohumanitáriointernacionaléumatarefainerentementeperigosa.Querseja
resultadodeumdesastrenatural,conflitociviloucrimedoméstico,aviolênciaeas
suasrepercussõessãoalgoquepoucostrabalhadoreshumanitáriosconseguemevitar
testemunhar,ouatémesmo,tornaremͲsealvos.Muitostrabalhadoreshumanitários
emtodoomundovivemcomumcertoníveldeincertezaemedocrónicos.

Ofactodotrabalhohumanitáriopoderserarriscadonãoésurpreendente,umavez
queoobjectivodotrabalhoéajudarvítimascivisdedesastresouconflitos.Por
conseguinte,ostrabalhadoreshumanitáriosestãofrequentementeexpostosamuitos
dosmesmosriscosenfrentadospelaspessoasqueelesestãoaajudar.Comoresultado
disso,asrecentesalteraçõesnospadrõesdeconflitoglobaisaumentaramashipóteses

©Headington Institute 2007
3

dostrabalhadoresqueprestamassistência,equeestãoenvolvidosnostrabalhosde
desenvolvimento,emsetornaremalvosdeameaçaseviolência.

Considereosseguintesresultadosdepesquisasrealizadas:

x Duranteadécadade1990,aviolênciaintencionaltornouͲsea“principalcausa
demorteentreostrabalhadoreshumanitáriosememergênciascomplexas,
estandoamorteprovocadaporacidentescomveículosmotorizadosnum
distantesegundolugar”(Cardozo&Salama,2002,p.242).
x DesdeofimdaGuerraFria,oCICV(ComitéInternacionaldaCruzVermelha)
reportouumaumentoseisvezessuperiornonúmerodeameaçasfísicasaos
seuscolaboradoresduranteoperíodomédiodeumano.Oscasosemqueo
CICVfoidirectamenteatacadoaumentaramdeformaconstantede3%para
20%(Grossrieder,1998).
x Amaioriadostrabalhadoreshumanitáriosnoterreno,quersejamexpatriados
ounacionais,sofrempelomenosumsobressaltograveouumincidente
perturbadorduranteoexercíciodassuasfunções(Cardozo&Salama,2002;
Holtzetal.,2002;Erikssonetal.,2001;Erikssonetal.,2003).
x Pelomenos25%dostrabalhadoreshumanitáriosenvolvidosem
emergênciashumanitáriascomplexas(EHCs)podemesperarsofreruma
experiênciapotencialmentefatal(Cardozo&Salama,2002;Holtzetal.,
2002;Erikssonetal.,2001;Erikssonetal.,2003).

Ostrabalhadoreshumanitáriosnãoestãoimunesdeseremprofundamenteafectados
poracontecimentosperturbadoreseperigosossóporqueestãoatrabalharparauma
causanobre.Umnúmerolimitadomascrescentedeestudosdeinvestigaçãosugerem
queumaproporçãosignificativadetrabalhadoresqueprestamassistênciaequeestão
envolvidosnostrabalhosdedesenvolvimentoirãosofrer,eventualmente,algumas
reacçõestraumáticasgravesrelacionadascomostress(taiscomosintomasde
distúrbiosdestresspósͲtraumático,depressão,ansiedadeeabusodesubstâncias).Os
trabalhadoreshumanitáriosqueajudamaspessoasqueestãoferidascorremumrisco
realdeseremelesprópriosferidosduranteoprocesso.

Contudo,nemtodasasnotíciassãomás.Existemváriasformasdeapoiaros
trabalhadoreshumanitáriosereduziroriscodeestesdesenvolveremproblemasa
longoprazorelacionadoscomtraumas.Ummétododeapoioimportanteconsisteem
fornecerinformaçãosobrestressetrauma,reacçõesnormaisaacontecimentos
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traumáticos,eestratégiasúteisparalidarcomosmesmos.Todosostrabalhadores
humanitáriosdevementenderadinâmicadotraumaesabercomoajudaratratarou
aliviarasreacçõesdetrauma.Esteconhecimentodiminuioriscodeestessofrerem
reacçõesdetraumaalongoprazoeaumentaasuaresiliência–asuacapacidadede
recuperaçãoͲdeformamaiseficazapósacontecimentostraumáticos.

Esteéosegundodeumasériedemódulosdeformaçãoonlinesobrestresstraumático
etrabalhohumanitário,disponibilizadopeloInstitutoHeadington.Estemódulode
formaçãoonlineéredigidoparatrabalhadoreshumanitáriosepretendeajudáͲlo(a)
a:

1. Compreenderadinâmicadasreacçõesdetraumaestress
2. Reconhecerreacçõesdetraumacomuns
3. Aprendercomocuidardesimesmo(a)edosoutrosapósumacontecimento
traumático.

Nofinaldomódulodeverácompreendermelhor:

x Oqueparasipodeserumacontecimentotraumático
x Dequeformaotraumapodeafectaroseucorpoemente
x Quaissãoasreacçõescomunsaotrauma
x Quandoprocurarajudaprofissional
x ComomonitorizaroseuprópriobemͲestar
x Comocuidarmelhordesiapóstersofridoumaexperiênciatraumática
x Comocuidardosoutrosapósestesteremsofridoumaexperiênciatraumática
x Ondeobtermaisinformaçãoparaumaaprendizagemcontínuaouorientação
pessoal

Estemódulodeestudonãoconstituiumaexposiçãocompletasobreotópicodo
traumaedotrabalhohumanitário.Foiconcebidoparafornecerumaintroduçãoao
assuntoeumaestruturaparao(a)ajudaraaprenderaoseupróprioritmoeaumentar
oseuconhecimentocomrecursoscomplementares.

Estemódulofoielaboradocommaterialapresentadonoprimeiromódulodestasérie,
Compreenderelidarcomostresstraumático.Os(as)leitores(as)quenãoconcluíram
essemódulosãoaconselhados(as)afazêͲloantesdeprosseguirem.
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OsmódulosonlineadicionaiscolocadosàdisposiçãopeloInstituto
Headingtonincluem:
Compreenderelidarcomostresstraumático(introduçãodasérie)
Compreenderelidarcomotraumaindirecto
Novamentenaestrada:Lidarcomostressdaviagemedareentrada
Trabalhohumanitário,stresstraumáticoeespiritualidade
Tudoemfamília:Cuidadospessoaisparacônjugesefamiliaresdos
trabalhadoreshumanitários

Àmedidaqueavançarpelasdiferentessecçõesdestemódulo,aproveitea
oportunidadeparareflectirdequeformaestainformaçãoérelevanteparaoseu
trabalhoeparaasuavida.ParaajudáͲlo(a)nesteprocesso,incluímosperguntasno
finaldemuitasdassecçõesdeestudo,emcaixasparecidascomaseguinte:



Parareflexãopessoal...
x

Dispordetempoparareflectirsobreassuasrespostasaestasperguntasirá
aumentarasuaaprendizagemeasuacapacidadedememorizaçãoaolongo
dotempo.
x Anotarasrespostasaestasperguntaspodeseraindamaisútilparasi.Os
estudosdemonstraramqueoregistoorientadopodesermuitobenéfico
paraasuasaúdefísicaeemocional.Aoanotarassuasrespostasficarácom
umregistoescritoquepodeconsultaresobreoqualpodereflectiràmedida
queestabeleceobjectivosdecuidadospessoais.


Nofinaldomódulotentetestarasuacompreensão,respondendoaoquestionário
online.
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Resumodainvestigação:Trabalhohumanitárioetrauma
Atéaomomento,apenasumamãocheiadeestudosdepesquisapublicados,
investigaramasexperiênciasereacçõesdostrabalhadoreshumanitáriosemtodoo
mundo,(consulteCardozo&Salama,2002;Holtzetal.,2002;Erikssonetal.,2001;
Erikssonetal.,2003).TodosestesestudosconcentraramͲsenasexperiênciasdo
pessoaldecampoqueestavaatrabalharem“zonasquentes”,comooKosovodurante
ofinaldadécadade1990.Osseusachadosfornecemumaideiainteressantesobreas
experiênciasereacçõesdealgunstrabalhadoreshumanitáriosnestetipodecenáriode
assistência.Noentanto,nãopodemosassumirqueosresultadosdestestestes
fornecemumaimagemexactaecompletadasexperiênciasdostrabalhadores
humanitáriosemmuitasfunçõesesituaçõesdiferentesemtodoomundo.


Experiênciasdostrabalhadoreshumanitários

Nogeral,osresultadosdosestudosreferidosacimasugeremoseguintesobreas
experiênciasdostrabalhadoreshumanitáriosemrelaçãoaacontecimentos
potencialmentetraumáticos:

x Amaioriadostrabalhadoreshumanitáriosnoterreno,quersejam
expatriadosounacionais,irãosofrerpelomenosumsobressaltograveou
umincidenteperturbadorduranteoexercíciodassuasfunções.
x Pelomenos25%dostrabalhadoreshumanitáriosenvolvidosem
emergênciashumanitáriascomplexas(EHCs)podemesperarsofreruma
experiênciapotencialmentefatal.
x Maisde90%dostrabalhadoreshumanitáriosinquiridostinham
testemunhadoououvidofalardealgotraumáticoqueaconteceuaalguém
queelesconhecerampessoalmente,duranteasuamissãoactual(Eriksson
etal.,2003).
x Oscolaboradoresnacionaisparaquem“oterreno”é“acasa”corremum
riscoaindamaiordesofreremacontecimentostraumáticos,emrelaçãoaos
colaboradoresexpatriados.
x Osacontecimentostraumáticosqueocorremcommaisfrequênciaincluem
oserameaçadocomviolênciafísicagraveoumorte,estarnomeiodeum
tiroteioe/ouseralvejadooubombardeado,estaremsituaçõesemque
muitagenteestáamorrer,teraresponsabilidadedemanusearcadáveres,
serassaltadoe/ouatacadoeestarenvolvidoemacidentesrodoviários.
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Reacçõesdostrabalhadoreshumanitários

Nogeral,osresultadosdosestudosreferidosacimasugeremoseguintesobreas
reacçõesdostrabalhadoreshumanitáriosrelacionadascomstressetrauma:

x Aaproximadamente10%dostrabalhadoreshumanitáriosterͲlhesͲásido
diagnosticadoumdistúrbiopsiquiátrico,geralmentedepressão,ansiedade
e/ouDSPT(distúrbiodestresspósͲtraumático),antesdasuamissãoactual.
x AsestimativasdaprevalênciadeDSPTdiagnosticávelentreos
trabalhadoreshumanitários,emqualquerpontodotempo,variamentre2%
e13%.Amaioriadasestimativasrecaientre5%Ͳ10%.
x Entre15%Ͳ25%dostrabalhadoreshumanitáriosexperimentamsintomas
significativosdeansiedade,depressãoe/ouDSPTemqualquerponto
específicodotempo.
x Pelomenos15%dostrabalhadoreshumanitáriosparecemaumentaroseu
consumodeálcoole/ououtrassubstânciaspotencialmentenocivaspara
níveisperigososduranteodecorrerdeumamissãohumanitária.




Parareflexãopessoal...
x

Dequeformaestasconclusõesdainvestigaçãosobreasexperiênciasde
trabalhadoreshumanitáriosemrelaçãoaacontecimentospotencialmente
traumáticos,reflectemassuasprópriasexperiênciaseobservações?
x Dequeformaestasconclusõesdainvestigaçãosobreasreacçõesdos
trabalhadoreshumanitáriosrelacionadascomostressetraumas,a
ansiedade,adepressão,eoabusodeálcoolreflectemassuaspróprias
experiênciaseobservações?
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Oqueéotrauma?


Ùǥ

OStresspodeserdefinidocomoqualquerexigênciaoualteraçãoqueosistema
humano(mente,corpo,espírito)temdesatisfazereàqualtemderesponder.
Portanto,ostressfazpartedavidanormal.Semdesafiosfísicoseemocionais,avida
seriaaborrecida.Noentanto,ostresspassaasignificarangústiaquandoduramuito
tempo,ocorrecommuitafrequência,ouédemasiadointenso.

Otermotraumapodeserconfusoporqueapalavraénormalmenteusadaparareferir
tantoumacontecimento(ex:dispararemcontrasi)comoumareacção(ex:ficarmuito
transtornadodepoisdeteremdisparadocontrasi).Nestemódulo,usamosapalavra
traumaparanosreferirmosàreacção.Comotal,traumaéareacçãoqueocorre
quandoasexigênciasdeacontecimentosmuitodesgastantesexcedemosnossos
recursosderecuperaçãodisponíveiseresultamemangústiagrave.Estaangústiatem
consequênciasnegativasparaonossofuncionamentobiológicooupsicológico,
resultandoemreacçõesdetrauma.Quandoexperimentamosreacçõesdetrauma,
dizemosquefomostraumatizados.TambémpodemosreferirͲnosaotraumacomo
stressdeincidentecrítico.


   ǫ

Existemdoiselementosprincipaisqueinfluenciamofactodaspessoasconsiderarem
ounãoumdeterminadoacontecimentotraumático.Sãoestes:

1. Anaturezadoacontecimento:Geralmente,osacontecimentostraumáticossão
ouacontecimentosemqueseéfísicaouemocionalmenteferidocom
gravidade,ouacontecimentosqueprovocammedodesesermortoou
gravementeferido.
2. Osignificadodoacontecimentoparaavitima:Algunsacontecimentossão
traumáticosparaquasetodasaspessoas(porex:violação),masexistemoutros
acontecimentosquepodemserconsideradostraumáticosparaumapessoae
nãooserparaoutra.Nestescasos,aformacomoviveoacontecimento–oque
estesignificaparasi–étãoimportantecomoopróprioacontecimento.
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Nemtodososacontecimentosperturbadoressãoigualmentetraumáticosparatodas
aspessoasqueosvivem.Seexisteumdenominadorcomumquedesencadeiauma
reacçãodetraumanaspessoas,pareceseravivênciadeummedointenso(incluindo
medodamorte),impotênciaeperdadecontrolo.Emtermossimples,umaequação
quedescreveumacontecimentotraumáticopoderáseralgocomo:

Acontecimento+Significado=>Sentimentosdemedointenso,impotênciaeperda
decontrolo





Parareflexãopessoal...
x

Pensenumexemplodeumacontecimentoquepodesertraumáticopara
umapessoa,masnãotãotraumáticoparaoutra.Porqueéqueéassim?
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Dequeformaotraumapodeafectaroseucorpoemente?

“Sesofreuumtrauma,istopodesercomoterolhadodirectamentedeformafixapara
osol.Mesmodepoisdedesviaroolhar,obrilhoofuscantepareceestarportodoo
lado,impedindoͲo(a)deverascoisascomclareza.PodeatéimpediͲlo(a)deabriros
olhosdurantealgumtempo…”

Rosenbloom&William,1999,p.6

Nestasecção,explicamosempormenoraquímicadarespostahumanaaostress.Isto
podeajudáͲlo(a)acompreendermuitosdossintomas,experiênciasecomportamentos
quepodemocorrerdepoisdetersofridoumtrauma.


Oqueacontecenoseucorpo:Aquímicadotrauma

Quandoviveumacontecimentoperigosooutraumático,umasériede
aproximadamente1500reacçõesbioquímicassãodesencadeadasnoseucorpo.Estas
reacçõesservemparaajudáͲlo(a)alidarcomumaameaça,preparandoͲo(a)querpara
lutar,querparafugir.Opadrãogeralconsistenoseguinte:

x Oreconhecimentodaameaçaedoperigoestimulatodasasváriasviasde
respostaaostressquepossui.Aadrenalinaeváriashormonasendócrinassão
libertadasnasuacorrentesanguínea.
x Oaumentodeglucocorticóidesestimulaohipocampo(queéresponsávelpor
converteraexperiênciasensorialemmemóriaduradoura).Istopermiteao
hipocampoconstruirmemóriasnítidasdoacontecimento.
x Outrosefeitosdecorrentesdoaumentocombinadodaadrenalinaedeoutras
hormonasendócrinasincluem:
x Aumentodaproduçãodecortisol.OcortisoléumesteróidequecontraͲ
atacaadoreainflamaçãoemantémoaçúcarnosangueaum
determinadonível.
x Aumentodoaçúcarnosangue.Esteaçúcarnosangueéusadopara
alimentaroseucérebroemúsculos.
x Aumentodafrequênciacardíaca.Osangueébombeadomais
rapidamentedentrodocorpo.
x Alteraçõesnofluxosanguíneo.Atensãoarterialaumenta.Osangueé
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desviadodassuasmãos,péseestômago,emdirecçãoaoseucérebroe
principaisgruposmusculares.Istoajudaocérebroaavaliaraameaçaea
prepararosmúsculosparaagirem.
x Aumentodoníveldeplaquetas.Aexistênciademaisplaquetasnasua
correntesanguíneaajudaosangueacoagularmelhoremais
rapidamentenocasodeserfisicamenteferido.
x Aumentodoníveldeendorfinas.Asendorfinasajudamaatenuar
qualquerdorquepossater.IstoajudaͲo(a)aignoraradorportempo
suficienteparaactuardeformasquepodemajudáͲlo(a)asobreviver.

Existeumarelaçãoforteentrestressedoença,queranívelfísicoqueranível
psicológico.Istoaconteceporquearespostaaostressagudotemconsequências
negativasnoseucorpo,aolongodotempo,seestasrespostasbiológicasnão
regressaremrapidamenteaosníveisnormaisdereferência.Eisalgunsdosefeitosde
umarespostadestresselevado,alongoprazo:

x Sofrerrepetidamenteacontecimentosaterrorizadoresoupotencialmentefatais
podesensibilizarasuaamígdala.Istosignificaquepodesernecessáriocadavez
menosparaactivaraamígdalaecolocáͲlo(a)emestadodealerta.Talpode
causarasensaçãodeestarcronicamentealertaeemsobressaltoapós
exposiçãoaotrauma.
x Níveisdeglucocorticóidesrepetidamenteelevadospodemfazercomqueas
célulasdohipocampoencolham.Istopodecomprometeracapacidadedo
cérebroparaconstruireconsolidarnovasmemórias.Aboanotíciaéquetanto
asensibilidadedaamígdalacomoosdanosnohipocamposãopotencialmente
reversíveis.Aregeneraçãocelularpodeocorrernohipocampoeemoutras
áreasdocérebro.
x Apresençacontínuadaadrenalinanacorrentesanguíneaaumentaaprodução
docolesterol,diminuiavelocidadeaqueocolesteroléremovidodacorrente
sanguínea,eaumentaadeposiçãodeplacasnasparedesdasartérias.Todas
estascondiçõesestãoassociadascomumriscoacrescidodesofrerumAVCou
umadoençacardíaca.
x Umamaiorquantidadedeplaquetasnosangueestimulaacoagulação.Istoé
muitoútilseestiverfisicamenteferido,vistoqueajudaadiminuiraperdade
sangue.Noentanto,aolongodotempo,istotambémpodeaumentaroseu
riscodesofrerumataquecardíacoouumAVC.
x Asalteraçõesnacirculação,relacionadascomostress,podemcontribuirpara
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umatensãoarterialaltaeenxaquecas.
x Ocortisolafectaaeficáciadealgunstiposdeleucócitosquedesempenhamum
papelfundamentalnoseusistemaimunitário.Umsistemaimunitáriofragilizado
tornaoorganismomaisvulnerávelàinfecção,constipações,gripee,até
mesmo,acertostiposdecancro.
x Umnívelaumentadodeproduçãodeácidosestomacaisaumentaoriscode
sofrerdeproblemasdeestômagoedistúrbiosdigestivoscrónicos.
x Níveisdeendorfinacronicamentereduzidospodemconduziraumalívionatural
dadormenoseficazeàdebilitaçãodasensaçãodebemͲestar,queé
normalmenteproduzidapelapresençadasendorfinas.Istopodelevaraum
aumentodadorcausadapelaartriteeadoresdecabeçafortes.Níveisbaixos
deendorfinastambémpodemcontribuirparaatentaçãodetomardrogas
(ex:cafeínaeoutrassubstâncias)queaumentamouimitamosefeitosdas
endorfinas.


Oqueacontecenasuamente?

Oimpactodotraumanãoéapenasfísico.Osacontecimentostraumáticostambémtêm
consequênciasmentaiseemocionais.Todosnóstemosnecessidadespsicológicas.
Estasincluemanecessidadedenossentirmosrelativamenteseguros,anecessidadede
confiarmosnasoutraspessoas,anecessidadedesentirmosquetemosalgumcontrolo
sobreasnossasvidas,anecessidadedesentirmosquetemosvalor,eanecessidadede
nossentirmospróximosdasoutraspessoas(Saakvitne&Pearlman,1996).Avivência
deumacontecimentotraumáticopodedeterioraralgumasoutodasestas
necessidades.Porexemplo:

x Segurança:Osacontecimentostraumáticospodemalterarassuassuposiçõese
convicçõessobreoquãoseguroomundoénarealidade.
x Confiança:Quandoumacontecimentotraumáticotemaacçãodohomem,este
podedestruirosentimentobásicodeconfiançaquetemnasoutraspessoas.
x Controlo:Osacontecimentostraumáticospodemdestruirassuasideiaseideais
sobreocontroloquerealmentetemsobreasuavidaeassuasescolhas.
x Estimaevalor:Osacontecimentostraumáticospodemdestruiroseu
sentimentodignidade,autoͲestimaevalorinerente.
x Intimidade:Umaconfiançadebilitadanoseguimentodeacontecimentos
traumáticospodemtornardifícilaintimidadecomoutraspessoas.
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Amaiorpartedasvezes,asconvicçõesacercadaformacomoomundofunciona
alteramͲsedeformalentaegradual.“Contudo,comotrauma,asconvicçõesbásicas
podemmudardeformarápidaedramática,domesmomodoqueumterramotopode
mudarsubitamenteocursodeumrio.UmaconvicçãopodeintensificarͲse,tornarͲse
absoluta,reverterͲseasimesma,ousucumbircompletamente”(Rosenbloom&
Williams,1999,p.67).Estesdesafiossúbitosàssuasconvicçõeseànoçãode
significadoeordemnomundo,podemsermuitoassustadoreseperturbadores.




Parareflexãopessoal...
x
x

x

x

Pensaquepodeestarasofrersintomasfísicosrelacionadoscomostressou
trauma?Seestiver,quesintomassãoesses?
Dequeformaassuasconvicçõesnascincoáreasdenecessidadesfisiológicas
básicasdequefalámos(segurança,confiança,controlo,estimaeintimidade)
foramafectadaspelassuasexperiências?
Nofinaldaúltimasecçãodotextodeestudo,pensounumexemplodeum
acontecimentoquepudessesertraumáticoparaumapessoa,masnãotão
traumáticoparaoutra.Pensenovamentenesteexemplo.Dequeformaé
queesteexemplopoderiaafectarossentimentoseconvicçõesdealguém
emrelaçãoàsegurança,confiança,controlo,estimaeintimidade?
Agorapensenoutrapessoaqueviveomesmoacontecimento,masqueé
afectadadeformamuitodiferente.Porqueéqueessapessoateriareagido
deformatãodiferente?
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Sintomasdetrauma


ǫ

Nosdiasesemanasapósumacontecimentotraumático,amaioriadaspessoassofre
dereacçõesdetraumaestress.Estasreacçõessãooresultadodemecanismosde
sobrevivêncianormaiseadaptativos.Estespodemconterelementosdestress,
depressão,ansiedade,raivaesofrimentopósͲtraumáticos.

Muitasvezes,asreacçõesdetraumaaparecemrapidamente–nashoras,diase
semanasapósoacontecimento.Noentanto,asreacçõesdetraumatardiastambém
podemocorreremqualqueraltura,desdeváriassemanasoumesesaanosmaistarde.
Asreacçõesdetraumatardiassãoporvezesdesencadeadasporalgoquelembraao
indivíduooacontecimentotraumáticooriginal.

Asreacçõesdetraumatendemamudardeintensidadeecarácteraolongodotempo
e,normalmente,diminuemgradualmenteduranteasprimeirassemanasemesesapós
umacontecimentotraumático.Amaioriadaspessoasqueviveramumacontecimento
traumáticovoltam,eventualmente,aumestadodefuncionamentosaudável,mas
podemapresentarumavulnerabilidadecontínua.Porexemplo,seassistiraumassalto
aumbanco,éprovávelquepensenesteacontecimentosemprequeentranumbanco,
epodeexperimentaralgumaansiedadetemporáriaquandoalgoo(a)lembradeste
acontecimento.

Aproximadamente25%daspessoasquevivemumacontecimentotraumático,acabam
porexperimentardificuldadesalongoprazorelacionadascomotrauma.Estas
reacçõesalongoprazopodemincluirDSPT,depressão,ansiedadee/ouabusode
substâncias.Seistosucedeuconsigo,nãosignificaqueéfraco(a).Podesignificarqueo
acontecimentotraumáticofoitãofortequeoempurroumuitoparaládassuas
estratégiasderecuperaçãonormais.Tambémsignificaquepodebeneficiardo
acompanhamentocomumorientadorpsicológicoouprofissionalnaáreadasaúde
mentalquecompreendaotrauma.


 

Osindivíduosexpostosaumacontecimentotraumáticopodemexperimentaruma
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grandevariedadedereacçõesdetraumaapósoacontecimento.Noentanto,algumas
reacçõesdetraumasãomaiscomunsdoqueoutras.Dadaaprobabilidadedeos
trabalhadoreshumanitáriossofreremalgumníveldetraumacomoresultadodoseu
trabalho,éimportanteparasiestarfamiliarizadocom:

x Sintomascomunsdetrauma;
x Ossinaisdequevocê(ououtrapessoa)estáasofrerumareacçãodetrauma
invulgarmenteintensaedequedeveprocurarapoiojuntodeumprofissional
naáreadasaúdemental.

Aseguintetabeladescrevealgunssintomascomunsdetrauma.Poderáseguirestelink
(www.headingtonͲinstitute.org/Default.aspx?tabid=1789)parareversinaiscomunsde
stress.Muitosdestessintomasgeraisdestresstambémpodemocorrerapósum
acontecimentotraumático.
 
Sintomasincómodos:
x Revivercontinuamenteoacontecimentoempensamentos,imagens,
lembranças,devaneiose/oupesadelos
x SentirͲsenervoso(a),agitado(a)e/ouansioso(a)napresençadecoisasqueo
(a)façamlembraroacontecimento
Sintomasdeevasão:
x Evitarlocais,pensamentos,conversase/oupessoasassociadasao
acontecimento
x Problemasemrecordaralgunsaspectosdoacontecimento
x Perderointeresseemactividadesdavidaqueantesconsideravaagradáveis
eimportantes
x SentirͲse“afastado(a)”dasoutraspessoas
x SentirͲseentorpecido(a)
Sintomasdeexcitação:
x Estaremalertaparaoperigo
x Estarnervoso(a)eassustarͲsefacilmente
x Sofrerdistúrbiosdosono(talcomonãoconseguiradormecer,acordarcom
frequência,outersonhosoupesadelosintensos)
x DificuldadeemconcentrarͲse
x Irritabilidadeouacessosdefúria
(AdaptadodeDiagnosticandStatisticalManualforMentalDisordersIVͲTR,2000)
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Experimentaralgunsdestessintomasnosprimeirosdiasesemanasapósum
acontecimentotraumáticoébastantecomum,easuaintensidadedeverádiminuir
gradualmente.Noentanto,seestessintomassãogravesosuficienteparalhecausar
umaangústiasignificativa,interferircomasuarotinaefuncionamentodiário,ou
prolongarͲsepormaisdeummês,poderáestarasofrerdedistúrbiodestresspósͲ
traumático(DSPT).Seestiverpreocupado(a)comasreacçõesdetraumaqueestáa
sofrer,consulteasecçãodeestudointitulada:Quandoecomodevoprocurarajuda
profissional?




Alémdossintomasindicadosacima,existemalgunssintomasespirituaiscomunsde
trauma.Aespiritualidadeéumacomponentefundamentaldanaturezahumana.
Moldaeincuteanossanoçãodesignificado,propósito,esperançaefé.Éumalicerce,
guiaemotivaçãoparaamoralidade,crescimentopessoaleajudaaopróximo.Quer
sejadevidoaumacrençaexplicitanumadivindade,umsentimentomaisdifusode
transcendênciaouligaçãocomanaturezaouaforçadavida,ouumafénanaturezae
solidariedadehumanas,amaioriadaspessoasacreditaqueosercompletamente
humanoenvolvemaisdoqueapenasasdimensõesfísicasdaexistência.

Osacontecimentostraumáticossãogeralmentesúbitos,inesperadosemuito
assustadores.Podemfazercomquenossintamosinseguros,descontrolados,isolados,
“lesionados”ou“sujos”,e/oupercamosaconfiançanasoutraspessoas.Nãoé
surpreendentequeosacontecimentostraumáticostambémnospossamlevara
questionarascrençaseconvicçõesfundamentaisqueestãoligadasaonosso
sentimentomaisprofundodesignificadoepropósitonavida–ànossaespiritualidade.

Ossintomasespirituaiscomunsdetraumaincluem:

x Visãoalteradadomundo.AsuaconcepçãodeDeus,quemvocêéemrelaçãoa
Deuseaformacomoomundofunciona,podealterarͲseapósexposiçãoaum
acontecimentotraumático.Porexemplo,otraumapodeleváͲloaquestionaras
suasconvicçõessobreomundo–taiscomo“ascoisasmásnãoacontecemàs
pessoasboas”–quenãotinhatotalconsciênciaquepossuía.
x Questõesexistenciaisinquietantes.Osacontecimentostraumáticospodem
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leváͲlo(a)adebaterͲsecomquestõesepontoscontroversosrelacionadoscomo
sofrimento,omal,operdão,aequidade,aesperança,ajustiça,opropósitoea
ordemdivina.
x Aperdadanoçãodesentidoecoerênciadavida.Osacontecimentos
traumáticoslevantammuitasvezesquestõespessoaissobreoqueéavidae
aquiloquerealmenteéimportanteparasi.Nãoéinvulgarduvidardassuas
crençasmaisprofundas,sentirͲsevazio,e/ousentirqueavidaperdeuosentido
eacoerência.
x Sensaçãodedesânimoeperdadeesperança.IstopodeexpressarͲseatravés
desentimentosdedepressão,interrogaçãodolorosae/oucinismo.
x Alienaçãoeperdadesentimentodeligação.PodesentirͲseisolado(a),outera
sensaçãodetersidoafastado(a)daligaçãoqueo(a)uneàfontedoseumais
profundosentimentodesignificadoepropósito(quersejaDeus,anatureza,
umaforçadavidaououtraspessoas).


 Ù

Àsvezes,aspessoasexperimentamreacçõesdetraumamaisgraves.Quandoisto
ocorre,estasdevemsermonitorizadaseapoiadasporumprofissionalnaáreada
saúdemental.Ossintomasereacçõesdeumareacçãodetraumagraveincluem:

x Dissociaçãograve:Sentimentosalongoprazodedissociaçãoemrelaçãoaoseu
corpoouaoambientequeo(a)rodeia,desrealização(sensaçãodequevocêou
omundonãoé“real”),edespersonalização(sensaçãodequeestáaperdera
suaidentidadeouaadoptarumanova).Adissociaçãopodeenvolvertambém
“perdadetempo”ouamnésiarelativamenteaperíodossignificativosouatodo
oacontecimentotraumático.
x Vivênciarepetidaeincómodadoacontecimento:Avivênciarepetidaocorre
quandoalgumafacetadotrauma(talvezalgoqueseviu,umaromaouruído)
desencadeiaumaangústiaemocionalsignificativaesentimentosdeterrore
vulnerabilidade.Nasuaformamaisexpressiva,avivênciarepetidapodeincluir
flashbacks(sensaçãodequeestáavivertodooacontecimentodenovo),
pesadelosrecorrenteseaterrorizantes,erepresentaçõesrepetitivase
automáticasrelacionadascomoacontecimento(taiscomorepresentarpartes
doacontecimentorepetidasvezes).
x Distanciamentoextremo:Distanciamentoextremodegrupossociaisnormaise
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deapoio,alteraçõesdrásticasnosrelacionamentos,e/ouafastamento
compulsivodasoutraspessoas.
Hiperexcitaçãoextrema:Sofrerataquesdepânico(porex.:alturasemque
hiperventila,oseucoraçãobatemuitodepressaequepensaquevai
enlouqueceroumorrer),sentirͲseincapazdeseconcentraremalgumacoisa,e/
oudificuldadeemcontrolarosimpulsosviolentos.
Ansiedadedebilitante:Fobiasouobsessõesgraveseataquesdeansiedade
paralisantes.
Depressãograve:Sentirumaconstanteausênciadefelicidadeeprazernavida,
e/ousentimentosconstantesdefaltadevaloreculpabilização.
Abusoproblemáticodesubstâncias:Usoprolongadoeexcessivodeálcoolou
drogasparaentorpeceraangústiaeajudaraenfrentarosproblemas.
Cuidadospessoaiscomprometidos:Capacidadediminuídapara
comportamentosdecuidadospessoaiscomoalimentação,higieneerepouso.

x

x
x
x
x


Sevocê,oualguémqueconhece,estáasofrerreacçõesdetraumagraves,cliqueneste
link(www.headingtonͲinstitute.org/Default.aspx?tabid=2078)parasabercomo
encontrarajudaeapoioprofissional.



Parareflexãopessoal...
x

Aolersobreaspossíveisreacçõesdetraumanestasecçãodomódulo,
podemtersidodespertadasemsialgumasrecordaçõesesentimentos
desconfortáveis.Façaumapausapara“verificar”comoseestáasentire
decidirsenecessitadefazerumintervalonoestudoefazerqualqueroutra
coisadurantealgumtempo.Seforocaso,pensenaquiloquelheapetece
fazer–algodivertido,queo(a)distraia,criativo,produtivo.
x Senãotemacertezasobreoquelheapetecefazer,cliquenestelink
(www.headingtonͲinstitute.org/Default.aspx?tabid=2078)paraaprender
maissobrecomocuidardesipróprioapósacontecimentostraumáticos,e
tentealgumasdassugestõesindicadasaqui.
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Questõesculturais

Apesquisasugerequeexistemmuitassemelhançasnaformacomoaspessoasde
diferentesculturasreagemaacontecimentostraumáticos.Porexemplo,asrespostas
fisiológicasdaspessoasaoperigosãobastantesemelhantesemtodoomundo,tendo
oDSPTsidoidentificadoentreossobreviventesdeacontecimentostraumáticosde
muitasculturasdiferentes.

Noentanto,existemtambémdiferençasimportantesentreculturassobreaforma
comoosváriosacontecimentossãovividoseaformacomootraumaémanifestadoe
compreendido.Apesquisasugerequeéprovávelqueosseguintessintomas
relacionadoscomotraumasejamvividoseexpressadosdeformadiferenteem
diferentesculturas:

x Evasão
x Entorpecimento
x Dissociação(sentirͲseseparado(a)ouafastado(a)desimesmo(a),daspessoas
queo(a)rodeiamedasrecordaçõesdoacontecimento)
x Somatização(sentirsintomasfísicosdedoroudesconfortoquenãoparecem
terumacausafísicaequeparecemestarrelacionadosprincipalmentecom
dificuldadespsicológicas)

Algunsinvestigadoressugeremqueasomatizaçãoeadissociaçãosãoelementosmais
comunsdotraumanospovosnãoͲocidentaisdoquenospovosocidentais(Kirmayer,
1996).Asoutrasdiferençasexistentesparecemsermaisespecíficasàcultura.Por
exemplo,osrefugiadostibetanosapresentaramosintomadetraumacomumdeculpa,
deformamenosintensadoqueosinvestigadoresocidentaisesperavam–talvez
porqueapalavrainglesa“guilt”(culpa)nãotemumequivalenteemtibetano
(Terheggenetal.,2001).

ÉimportantelembrarmoͲnosqueainterpretação,experiênciaeexpressãoindividual
detraumasãomoldadaspelacultura,contextosocialehistóriapessoal.Será
especialmenteútilparaostrabalhadoreshumanitárioscomantecedentesculturaisnão
ocidentaisterememmenteasseguintesquestõesàmedidaqueavançamneste
módulo.Osocidentaisquevivemetrabalhamemváriaspartesdomundodevem
despenderalgumtempoaanalisarosconceitosdestressecuidadospessoaisnasua
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culturaanfitriã(Fawcett,2003,p.209).

x Oqueconstituiotraumaeostressnestacultura?Dequeformasãootraumae
ostressconceptualizados?Quepalavrassãousadasparadescreverostresseo
trauma?Existeumconceitodestressetraumaindividualnestaculturaoueste
évividoecompreendidosobretudoatravésdeprocessosdefamíliaedegrupo?
x Dequeformaéqueotraumaénormalmentevividonestacultura?Quaissãoos
indicadorestípicosdotraumanestacultura(físicos,emocionais,mentais,
relacionais,espirituaisoucomportamentais?Dequeformaéqueotraumaé
normalmenteexpressadonestacultura?
x Oqueéqueaspessoasdestaculturafazemtradicionalmenteparalidarcomo
traumaepromoverarecuperação?Qualéopapeldoindivíduoouda
comunidadeparafazerfrenteaotrauma?Quemecanismosindividuais,sociais
eculturaissãonormalmenteusadosparaajudarapromoverarecuperação?
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Factoresderiscoedeprotecção

Paraalémdecompreenderalgumasdasdiferençassociaiseculturaisrelativamenteà
formacomootraumaévividoeexpressado,tambéméútilcompreenderorisco
pessoaleosfactoresdeprotecção.Osfactoresderiscoaumentamavulnerabilidade
parasentirtraumaapósumacontecimentotraumático.Osfactoresdeprotecção
diminuemaprobabilidadedeumapessoasofrerreacçõesdetraumagravesealongo
prazo.

Apresentamosemseguidaumdiagramaqueilustraalgunsdosfactoresquepodem
contribuirparaodesenvolvimentodereacçõesdetraumaduradourasegraves(como
DSPT)eoutrosdistúrbiospsiquiátricosapóssofreracontecimentostraumáticos.

Elevada





Dose



Baixa



Maisjovem





Idade



Maisvelho



Nenhum





Apoiosocial



Forte



Interpessoal





Trauma



Impessoal



Ansioso





Calmo



Maiorprobabilidade 
dedesenvolverum
distúrbiopsiquiátrico

Temperamento 




Menor
probabilidadede
desenvolverum
distúrbio
psiquiátrico
©Lewis,Kelly&Allen,2004,pg.9



Asduassecçõesseguintesabordamemmaisdetalheosfactoresderiscoe
deprotecção.


  

Apesquisaidentificouváriosfactoresqueinfluenciamaprobabilidadedeexperimentar
traumaapósumacontecimentopotencialmentetraumático.Algunsdelessão
situacionais(porex.:anaturezaetipodeacontecimento)ealgunssãopessoais(por
ex.:históriadedoençapsiquiátrica).Estesfactoresderiscosão:
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x

x
x

x

x

x

x

Anaturezaeintensidadedoacontecimentotraumático:Otipode
acontecimentotraumáticopodedesempenharopapelmaisimportantena
previsãodasdificuldadesrelacionadascomotrauma.Porexemplo,apesquisa
sugerequesofreroutestemunharumactopessoaleintencionaldecrueldade
humana(talcomoumaviolaçãoouataquearmado)resultageralmentenum
riscomaiordeexperimentarreacçõesdetraumaalongoprazo,doquesofrer
outestemunharumacontecimentoimpessoale/ouacidental(comoa
destruiçãocausadaporumfuracão).
Aduraçãodaexposiçãoasituaçõesdesgastantesetraumáticas:Àmedidaque
aexposiçãoaumenta,oriscoaumenta.
Onúmerodeoutrosfactoresdestressvividosaomesmotempo:Aquelesque
estãoaviverváriosacontecimentossignificativos(talcomoamortedeum
progenitorouairviveretrabalharnoestrangeiro)nomomentoemqueo
acontecimentotraumáticoocorre,tendemasermaisvulneráveisàvivênciade
reacçõesdetrauma.
Anaturezaeintensidadedeacontecimentostraumáticosvividosnopassado:
Nãohácomoescaparàsnossasprópriashistóriaspessoaisquandosetratade
acontecimentostraumáticos.Apesardasnossasprofundasferidaspessoais
poderemconduziraodesejodeajudarasoutraspessoasquetêmnecessidade,
aoconfrontarmosasuaangústiaetraumaissopodedespoletarasnossas
própriasmemóriasdesofrimentoetraição.Éimportanteretermosistona
nossamente,umavezqueestudosrecentessugeremquepelomenosumterço
dostrabalhadoreshumanitáriossofreramacontecimentostraumáticosanível
pessoalantesdequalquerexperiênciaquepossamencontrarnoterreno.
Históriadedoençapsiquiátricaanterior:Aquelaspessoascomhistóriaanterior
dedoençapsiquiátrica,especialmenteosquesofreramdedistúrbiodestress
agudooudistúrbiodestresspósͲtraumático,tendemasermaisvulneráveisa
sentirtraumanovamente.
Faltadeapoiosocial:Aspessoasqueconhecemosbem,quesãoamáveisede
confiança,desempenhamumpapelimportanteparanosprotegerdosefeitos
dostressetrauma.Apesquisarecentesugerequeaquelescomníveisbaixosde
apoiosocialtêm4vezesmaisprobabilidadesdeficaremtraumatizadose2,5
vezesmaisprobabilidadesdesofreremalgumaformadedoençafísica.Esta
podeserarazãoporqueosindivíduosquenãotêmcônjuge/companheiro
tambémcorremumriscomaior.
Temperamentoepersonalidade:Indivíduoshabitualmentenegativosecom
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tendênciaparaaansiedadesãomaisvulneráveisareagiremcommais
frequênciaeintensidadeaacontecimentosstressantes,epoderãotermais
tendênciaaficaremtraumatizados.


   

Emcontrapartida,osseguintesfactorestendemaajudaraspessoasaultrapassara
adversidade.Protegemaspessoascontraosefeitosdasexperiênciasstressantese
ajudamͲnasalidarcomastransiçõesresultantesdeacontecimentossignificativosnas
suasvidas.Fomentamaresiliênciaenormalmenteajudamaspessoasarecuperarmais
rapidamenteedeformacompletaapósumtraumasignificativo:

x Apoiosocial:Aptidõesinterpessoaisbemdesenvolvidas,extraversãoea
capacidadedeasseguraremanterumaredesocialestimulanteesaudável,são
factoresvitaisparaasaúdeeestabilidadeemocional.Apesquisarecente
sugerequeasrelaçõesinterpessoaisfortespodemforneceramelhorprotecção
emambientesaltamentestressantes.
x OptimismoeautoͲestimasaudável:Umaperspectivaoptimista,experiências
regularesdeemoçõespositivas,umaautoͲestimasaudáveleaféemsimesmo,
sãocaracterísticasquefomentamacoragemearesiliência.
x Espiritualidade:Aespiritualidadeincorporaavisãodapessoarelativamentea
umaordemmoral,aprocuradesignificadoepropósito,esperançanofuturoe,
emalgunscasos,crençasreligiosas.Nogeral,aespiritualidadeéumfactorde
protecçãoeficaz.Asexcepçõesparecemexistirquandoaespiritualidadede
alguéméingénua(nãotestadae/ounãoconstruídacomponderação)ou
quandoaspessoassãoparticularmenterígidasnassuascrençasespirituais.
Nestascircunstâncias,osindivíduosquesãoconfrontadoscomum
acontecimentotraumáticopodemsermaisvulneráveisàdestruiçãodeuma
perspectivarígidadomundo,àperdadanoçãodesignificadoepropósito,a
imagensnegativasdesimesmo,eaoutrasdificuldadespsicológicas.
x Adaptabilidade:Umcertograudeflexibilidadenaestruturadacrença,
experiênciaemocionalenavisãoquesetemdomundo,constituiumfactor
deprotecção.
x Tendênciaparaprocurarsignificado:Umatendêncianaturalparaprocurar
osentidoeafinalidadedosacontecimentos,especialmentenocasode
acontecimentosstressantesqueconstituemumdesafioparaapessoa,éum
factordeprotecção.
x Capacidadeparamentalizar:Amentalização“envolveoestarcientedos
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estadosmentaisemsipróprioenosoutros–sentimentos,necessidades,
desejos,convicções,atitudeseassimpordiante.Quandomentalizamos
compreendemosasnossasprópriasacçõeseasacçõesdosoutros.Somos
capazesdenosdistanciarmosdanossamenteemocionalecolocarem
evidênciaideiasmaisracionaiseclarassobreasnossasexperiências
anteriores”(Lewis,Kelly&Allen,2004,p.16).
x Curiosidadeeaberturaàexperiência.Acuriosidadeeaaberturaanovas
experiênciasestãorelacionadascomaadaptabilidade,coragemeresiliência.
x Aptidão:Oengenho,superioridadeintelectualeacapacidadeemtermos
gerais,sãofactoresdeprotecção.


Parareflexãopessoal...
x

Quaisdestesfactoresderiscoconseguereconhecernahistóriadasuavida,
situaçãoactualepersonalidade?
x Quaisdestesfactoresdeprotecçãoconseguereconhecernahistóriadasua
vida,situaçãoactualepersonalidade?
x Podeadoptarmedidasparaaumentarasuacoragemeresiliência.Aoolharpara
alistadefactoresdeprotecçãoacima,digaumaouduascoisasquepudesse
fazerparaajudaraaumentarasuaresiliência?
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ExaminaroseubemǦestaractual

ControlaretomarcuidadocomoseuprópriobemͲestaréumpréͲrequisitoessencial
paraajudareficazmenteosoutros.Éumadasmelhoresmaneirasdesemanterem
formaparacontinuarnoseupapeldeajudante.

Apósumacontecimentotraumático,éútilcompreenderovastonúmerodereacções
normaisquepodemocorrerconsigo.Tambémpodeserútilterummétodosistemático
paraverificarconsigomesmo(a)eprestaratençãoseestáaevidenciaralgunssintomas
detrauma.

UtilizarumalistadeverificaçãopodeajudáͲlo(a)nesteprocesso.Umalistade
verificaçãoouumaescaladeautoͲexamepodemfamiliarizáͲlo(a)comossintomas
típicosdotraumaparaqueospossareconhecermaisfacilmente.Istotambémpode
ajudáͲlo(a)apensarnasreacçõesdetrauma,seforocaso,quenormalmente
evidencia.

Aocompletarumexercíciocomoeste,éimportantelembrarͲsequeomesmopode
despoletaralgumasrecordaçõeseemoçõesfortesedesagradáveis.Nãoseesqueça
que,seistoacontecer,podefazerumintervaloeocuparͲsecomoutraactividade
duranteumbocado.SeestiverasentirͲseangustiado(a)enãotiveracertezasobreo
quefazerparaficarmaiscalmo(a)etranquilo(a),cliquenestelink(www.headingtonͲ
institute.org/Default.aspx?tabid=2078)etentealgumasdassugestõesnasecçãosobre
comolidarcomaangústia.



Parareflexãopessoal…


x

Cliquenestelink(www.headingtonͲinstitute.org/Default.aspx?tabid=2078)
paraverumalistadeescalasdeautoͲexamequepodeusarsequiser
investigarseestáasofrerounãodesintomasdetrauma.
x Oqueo(a)ajudouarecuperarapósosacontecimentostraumáticosque
ocorreramnasuavida?Ou,oquepensaqueseriamaisreconfortanteeútil
duranteoperíodoquesesegueaumacontecimentotraumático?
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Cuidardesipróprioapósacontecimentostraumáticos
Quandopassaporumacontecimentotraumático,oseucorpoficaemestadodealerta
máximo.Comoresultadodisso,énormalsentiralgunssintomasdestressetrauma.
Estessintomas,normalmente,diminuemoudesaparecemcomopassardotempo.No
entanto,podetomarprovidênciasparaajudaroseucorpoalidarcomasreacçõesde
traumaparanãopermaneceremestadodeemergênciaͲprevençãodurantemais
tempoqueonecessário.Aquiestãoalgumassugestõessobrecomocuidardesimesmo
(a)nosdiasesemanasapósumacontecimentotraumático.


Afazer…

Apósumacontecimentotraumáticopodeserútil:

x Reveroquesabesobrestress,traumaeaformacomolidarcomisso.Recorde
asimesmo(a)quepodeestaraevidenciarreacçõesnormaisaum
acontecimentoanormal.
x Façaalgumexercíciofísico.Oexercíciomoderadoaintenso24a48horasapós
umacontecimentotraumáticoajudaoseucorpoausaralgumasdashormonas
equímicosqueforamlibertadosduranteoacontecimentoafimdepreparáͲlo
(a)paraaacção.Istoajudaarestabeleceroequilíbriohormonalnoseucorpo.
Contudo,devefazerexercíciodentrodosseuslimitesnormais.Senãoestiver
habituado(a)afazerexercício,consulteoseumédicoprimeiro.
x Sejasupercuidadoso(a).Evitetarefaseactividadesquesejamdemasiado
exigentesourequeiramumaconcentraçãointensa(talcomofazerobalançode
umorçamentooucompletartarefasfísicascomplexasouperigosas,comoa
desminagem).Apósumacontecimentotraumáticopodenãoconseguir
concentrarͲsenormalmente.Oriscodecometererrosémaiordoqueonormal.
x Tentemanterumhorárionormal,activoeprodutivo.Modifiqueoseuhorário
deacordocomassuasnecessidadesetenhaematençãoalgumasdasoutras
sugestõesdestalista.MaslembreͲsequeexecutaralgumastarefasnormaise
práticas(comootrabalhooutomarcontadecrianças)podefornecerͲlhe
estruturaeumasensaçãodenormalidadequepodeserbenéficoalongoprazo.
x Dêasimesmo(a)tempoadicionalparaconcluirtarefascomuns.Tentemanter
umarotinanormal,masconcentreͲseemtarefasquenãorequeremmuito
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x

x

x

x

x
x

x

x
x

x

raciocínioequepodemserconcluídasacurtoprazo.
Estrutureoseudiaparapassaralgumtemposozinho(a)ealgumtempocom
outraspessoas.Passaralgumtempocomafamíliaeosamigospodesermuito
importanteepodeajudáͲlo(a)asentirͲsemenosisolado(a).Poroutrolado,
deveevitarestarconstantementerodeado(a)depessoas.Istopodeseruma
formadeevitarpensaracercadosucedido.
Dêasimesmo(a)permissãoparaevitarpessoasqueconsiderecansativase
deprimentes.Duranteosdiasesemanasquesucedemaumacontecimento
traumático,épositivocuidardesideixandooatendedordechamadasatender
otelefoneporsi.Delicadamentedigaàspessoasquepreferefalarsobreoutra
coisasenãolheapetecerfalarsobreosucedido.Estetempoéseuparacuidar
desiprimeiro.
Comunique.Podeserútilfalarsobreassuasexperiênciasereacçõescom
pessoasqueconheça,confieedequemgoste.Tambémpodeserútilfalarcom
umorientadorpsicológico.Àsvezes,fazeristoémaisfácildoquepartilhar
pormenoresperturbadorescomfamiliareschegadosouamigos.
Escrevaacercadassuasexperiênciasereacções.Apesquisademonstrouque
podeserbastanteterapêuticoescreversobreassuasexperiênciase
sentimentosapósumacontecimentotraumáticoouperturbador.
AjudeͲsearelaxarfazendocoisasqueaprecia.Istopodeincluiractividades
comoaleitura,escrita,actividadefísica,visitarumlocalbonitoouverfilmes.
‘Trabalhe’pararelaxar.Guardealgumtempoparaexperimentarvárias
estratégiasderelaxamento,incluindomassagemterapêutica,ioga,
relaxamentoprogressivodosmúsculosebanhosquentes.
Repousebastante.Tiretempopararepousarmesmoquenãoconsigadormir.
LembreͲsedequeosdistúrbiosdosonoeasalteraçõesnospadrõesdosono
sãocomunsnotrauma.
Façarefeiçõesboaseequilibradas.Comaregularmentemesmoquenãotenha
fome.
Tomedecisõessobreacontecimentosdarotinadiária.Tomedecisõessobre
pequenascoisascomo,porexemplo,oquevaicomeraoalmoço,mesmoque
nãolheapeteça.IstoajudáͲlo(a)Ͳáarecuperaralgumcontrolosobreasuavida.
Contacteumprofissionalnaáreadasaúdemental.Contacteumorientador
psicológicosesesentirparticularmenteabatidooucomnecessidadedealgum
apoioextraduranteestetempo.
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 ǤǤǤ

Existemalgunsmecanismosparalidarcomasituação(comooálcool)quepodem
parecermuitoeficazesaajudáͲlo(a)alidarcomadorimediatadotrauma.Estas
actividadesesubstânciaspodemproporcionarexcitação,melhoriadohumor,uma
formadeescapeealívioacurtoprazodaansiedade.Contudo,alongoprazo,estas
estratégiasparalidarcomasituaçãopodemripostareatéaumentarasuaangústia.
Outrosexemplosdeestratégiasparalidarcomasituaçãoquetêmopotencialdese
tornaremautoͲdestrutivasincluemojogo,aprocuradeemoçõesfortes,acomida,a
raiva,ogastoemexcesso,osexo,aautoͲdestruiçãodeliberada,oexcessodetrabalho
eoisolamentoafastandoͲsedaspessoasdequemgosta,(Lewis,Kelly&Allen,2004).
Depoisdetervividoumacontecimentotraumático,ésensatoterconsciênciadaforma
comousa(ouabusade)qualquerestratégiaparalidarcomasituaçãopotencialmente
inútil.

Aquiestãoalgumascoisasaevitarapósumacontecimentotraumático(especialmente
duranteosprimeirosdiasapósoacontecimento):

x NãoseautoͲintitulededoido(a)oufraco(a).Reconheçaqueaquiloqueestáa
sentirpodeserreacçõesnormaisaumacontecimentoanormal.
x Nãotomealgumadecisãoimportanteoufaçaalgumaalteraçãogrande
nasuavida.Nãotomedecisõessobrecoisascomodeixaroempregoou
divorciarͲse,especialmentenosprimeirosdiasousemanasapósum
acontecimentotraumático.Provavelmentenãoestánasuamelhorformaeeste
nãoéomomentoidealparatomardecisõesimportantes.
x Nãoaumenteoseuconsumodeálcool,drogas,jogo,tabaco,etc,nosdiasque
sucedemaumacontecimentotraumático.IstopodeajudáͲlo(a)asentirͲse
melhoracurtoprazo,masapenasiráagravarosproblemas(oucriarnovos
problemas)alongoprazo.
x Nãoconsumamuitacafeínaououtrosestimulantes.Oseuorganismojáestá
‘excitadoemexcesso’,eestassubstânciassóirãoaumentaroseunívelde
excitação.
x Nãotente“esquecersimplesmente”oacontecimento.Nãotenteevitartodos
ospensamentosesentimentosacercadoacontecimentotrabalhandomaisdo
queohabitualoufazendooutrascoisasdemodoagarantirquesemantém
distraído(a)duranteotempotodo.
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x

Nãoseafastetotalmentedaspessoasqueo(a)rodeiam.Mesmoquenão
queirafalarsobreoquesepassou,usufruirdetempocomasoutraspessoas
podeserbom.Tentepassaralgumtempocomaspessoasdequemgostaeque
o(a)ajudamasentirͲseseguro(a)e“ancorado(a)”nopresente.
x Nãovejafilmesouprogramasdetelevisãoviolentosouleialivroscom
conteúdodescritivoviolento.Istopodedespoletarsentimentosdeangústia
relacionadoscomoacontecimentotraumáticoqueacaboudeviver.


 ï

Sesesenteangustiado(a),ansioso(a)ouagitado(a),enãosabeoquefazerparase
sentirmelhor,aquiestãoalgumassugestõesquepodemajudáͲlo(a):

x PermitaͲsechorar.
x Escreva,desenheouutilizeoutromeioquelhepermitaexpressarosseus
sentimentossemseroralmente.
x Realizeumaactividaderepetitivaqueconsidereabsorventeourelaxante.Por
exemplo,tentejogar“Solitário”,jogosdecomputadores,puzzles,puzzlesde
soduku,fazerjardinagemoubaloiçarͲsenumacadeiradebaloiço.
x Falecomumorientadorpsicológico,amigodeconfiançaouumfamiliar.
x Leia.
x Vejaumfilme.
x Passetemponoexterioremcontactocomanatureza.
x Tentefazerexercíciosdevisualização.Porexemplo,visualizeͲseacolocara
angústiadentrodeumrecipiente,fecharatampaecolocáͲlonumlocalseguro
paraquepossavoltaramanuseáͲlonoutraaltura.Emalternativa,tente
visualizarͲsenolocalmaisseguroetranquiloqueconhece.
x Façaexercíciofísico.
x ContementalmenteeconcentreͲseemsentiroseucoraçãoabater.Aofimde
algunsminutos,poderárepararqueoseuritmocardíacoabrandaequese
sentemaiscalmo(a).
x ConcentreͲsenarespiraçãoepratiqueexercíciosderespiraçãoprofunda.Se
nãoconhecernenhum,concentreͲsepararespirarlentaeprofundamente,e
deliberadamenteapartirdoestômago.Aofimdealgunsminutos,poderá
repararqueoseuritmocardíacoestáaabrandarequesesentemaiscalmo(a).
x Segurenumobjectoquesejaespecialparasiequeo(a)tranquilize.
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x
x

Oiçamúsicarelaxante.
Tomeumbanhoouduchequente.




Parareflexãopessoal...
x

Quandopassaporestadosemocionaisangustiantes,queestratégias
costumausarparaajudáͲlo(a)aenfrentarasituação,quepossam
potencialmentefazermalaoseuorganismo,ànoçãoquetemdesimesmo
(a),ouaoseufuncionamentoemocional(porex.:ojogo,aprocurade
emoçõesfortes,araiva,acomida,osexo,aautoͲdestruiçãodeliberada,o
isolamentodaspessoasdequemgostae/ouoexcessodetrabalho)?
x Pertodequeméqueconsideraqueémaisfácilemaisconfortávelestar
quandoseestáasentirisolado(a)edeprimido(a)?
x Oqueéqueo(a)fazsentirmelhorquandoestátristeedeprimido(a)?Oque
o(a)fazacalmarquandoestánervoso(a)?Elaboreumalistacomactividades
emantenhaͲanumlocalondeapossaverouacederfacilmente.Quanto
maisangustiadoestiver,maisdifícilélembrarͲsedecuidardesideforma
adequada.Aopensarnissoantecipadamente,significaquedisporádeuma
sériedeopçõesdeajudaporondeoptar.
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Cuidardosoutrosapósacontecimentostraumáticos

AspessoaspreocupamͲse,comfrequência,emcomoajudarosoutrosapósestes
teremsofridoumacontecimentotraumático.Seacontecerestar“nolocal”duranteum
acontecimentotraumático,podesentirquenãosabeoquefazerparaajudaros
outros.Sealguémqueconheceestáapassarumperíododifícilapósum
acontecimentotraumático,podeficarpreocupadoporpensarqueestáapenasa
“atrapalhar”ea“intrometerͲse”,ouporpoderdizera“coisaerrada”.

Comoorientaçãogeral,pensenaquiloquevocênecessitariaouquereriadeumamigo
apósumacontecimentotraumáticosemelhante.Comoéquevocêquereriaque
alguémtratasseoseuirmãoouirmãseistolhestivesseacontecido?IstopodeajudáͲ
loacompreendercomodarmaisapoioaosoutros.Existemduascoisasimportantesa
lembrar:

1. Nãoésuaresponsabilidadefazerdesapareceradordeles.
2. Nãoésuaresponsabilidadetera“respostacerta”aquaisquerperguntasque
estespossamcolocarsobreoacontecimento,porqueéqueesteocorreu,ouo
queissosignifica.

Nogeral,aspessoasirãoapreciarasuapresençacarinhosaeassuasboasintenções.
Aquiestãoalgumasideiasquepoderáacharúteisseestiveratentarajudareapoiar
alguémdepoisdessapessoatervividoumtrauma.


ǤǤǤ

x Seestivernolocalenãoconhecerapessoaenvolvida,apresenteͲseeofereçaͲ

separaajudar.
x Determineopapeldessapessoanodesastre/acidentetraumático.Éuma
testemunha,umavítima,umfamiliarouumamigo?Estáferidaenecessitade
cuidadosmédicosimediatos?Estáàprocuradeumentequeridoqueesteve
envolvidonodesastre?
x Seforseguroeadequado,retireapessoadasimediaçõesdirectasdasituação
stressanteeprotejaͲadecuriososeórgãosdecomunicaçãosocial.
x OfereçaͲseparacontactarumamigoouentequeridoemseunome.Se
adequado,digaaessapessoaondepodeencontrarͲseconsigo.
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x Setiverdedeixarumapessoaqueestejabastanteaflitaeconsternada,

x

x

x

x

x

x

certifiqueͲsedequeoutrapessoaficacomela.Sepossível,ponhaessapessoa
emcontactocomumprofissionaldaáreadasaúdementalqueestejanolocal.
Seadequado,pergunteoqueaconteceuecomoéqueelaestá.DeixeͲafalar
dassuasexperiências,preocupaçõesesentimentosseelaassimodesejar.Não
aforceafazerisso.
Quandoadequado,falesobreasreacçõesdestressnormais.Revejaoque
sabesobresintomasnormaisdotraumaanívelfísico,mental,emocional,
espiritualecomportamental.TranquilizeͲadizendoquequaisquerreacçõesde
stressqueelaestejaasentirsãonormaise,provavelmente,passarãoaofimde
algumtempo.Reconheçaqueavítimapodeestarabaladaeemchoque,
especialmenteduranteasprimeiras24horasapósoacontecimento.Eleouela
podeterdificuldadeemconcentrarͲsenoquevocêestáadizer,porissouse
frasescurtasesimples.
Debataestratégiasparaenfrentarasituaçãoeplanospráticosparaas
próximas24Ͳ48horas.AjudeapessoaaconcentrarͲsenesteperíododetempo
imediato.Pensecomoapessoairáfazerpequenascoisascomoirparacasa,
prepararcomidaecomer,eacalmarͲseasiprópria.Determinequemiráestar
comelaeaqueméqueelapodetelefonarsesesentirnervosaecommedo.
Istopodeserespecialmenteimportanteparaaspessoasquevivemsozinhas.
Senecessário,ajudeapessoaatomardecisões.Podesernecessáriotomar
decisõesporela.Normalmente,ésuficienteestaraoladodapessoaeservirde
portaͲvozracionalenquantoestatomadecisõessobrecoisascomooseguro
médico,declaraçõesàpolícia,quemdevesercontactadoeaquiloquelhedeve
serdito.Sóofactodesersimplesmenteumapresençasensívelecalmantejá
podeserumadádivadegrandevalorparaosindivíduosqueestãoabaladose
angustiadosequenãotêmacertezaseestãoadizerouafazerascoisascertas.
Oiçacomatenção.Seforumapessoaqueconhecebem,nãotenhareceiode
perguntaroquepodefazerparaajudareapresentesugestõesapartirdoque
eladisser.
Ajudeemtarefaspráticas.Ajudecomtarefasdodiaadia,comocozinhar,
limparetomarcontadascrianças.Estasactividadespodemajudaraaliviar
partedofardodaspessoasqueestãoaser“esmagadas”pelavida.Noentanto,
tenhaatençãoparanãoaparecerderepentee“tomarocontrolo”nessasáreas.
Porvezesaspessoasquesofreramumacontecimentotraumáticoverificamque
cozinharoupassartempocomosfilhoséamelhorformadecuidaremdelas
próprias.
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 ǤǤǤ

x

Nãopartadoprincípioqueumapessoaquesofreuumacontecimento
traumáticonãoestáabaladaeestáaraciocinarcorrectamente,sóporque
parececalma.
x Nãodigacoisascomo,“temsortepornãotersidopior”.Seavítimaexpressar
estesentimento,normalmenteéseguroconcordarcomeleoucomela.Mas
lembreͲsequealgumaspessoassentirͲseͲãoferidaseirritadascomesta
afirmação.Emvezdisso,podemanifestaroseuapoiodizendocoisascomo,
“Lamentomuitoqueistotenhaacontecidoconsigo”,e“estáemsegurança
agora”.
x Nãoleveapeitoaraivaououtrossentimentosqueessapessoapossa
manifestar.Aspessoasqueacabaramdesofrerumacontecimentotraumático
podemsentirͲseesmagadasporemoçõesintensas,incluindoaraiva.Porvezes,
estaraivapodeserdirigidaasi,mesmoquandopareceirracional.Istopodeser
difícilemagoar,mastenteacalmarͲseelembrarͲseparanãolevaristoapeito.

Setemestadoaajudaralguémenvolvidonumacontecimentotraumático,nãose
esqueçaqueseráafectadoporouvirospormenoresdassuasexperiênciaseporser
umatestemunhamuitopróximadasuador,sofrimentoeconfusão.Nãoseesqueçade
reverassuasprópriasestratégiasdeadaptação,edisponhadealgumtempopara
cuidardesimesmo(a)depoisdeterpassadotempoacuidardeoutraspessoas.Para
obtermaisinformaçõessobreesteassunto,consulteonossomódulodeformação
onlineemTraumaIndirecto.
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Parareflexãopessoal...
x

Queoutrasformasexistemparaapoiaralguémquesofreuum
acontecimentotraumático,quernolocal,quernosdiasesemanas
posterioresaoacontecimento?Elaboreumalistadecoisasespecíficasque
possamseradequadas.
x Oqueéqueconsideramaisdifícilemapoiaralguémqueestáapassarum
períododifícil?Quesentimentosepensamentosistoprovocaemsi?
x Queprocessosúteisexistemparalidarnormalmentecomestes
pensamentosesentimentos?QueoutracoisapodeajudáͲlo(a)depoisdeter
passadoalgumtempoacuidardealguémqueestátraumatizadoeasofrer?
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Quandoecomodeveprocurarajudaprofissional?

Muitasvezesaspessoasperguntam,“Seamaioriadasreacçõesdetraumasãonormais
edesaparecemcomotempo,comoéqueseiquandodevoprocurarajuda
profissional?”

Estaéumaboaquestão.Porumlado,asreacçõesqueestáaviverpodemdiminuirpor
elaspróprias,duranteosdiasesemanasapósoacontecimento,se:

x Reconhecerqueasreacçõesdetraumaparecemserrespostasnormaisa
acontecimentosanormais.
x Tiraralgumtempoparacuidardesi.
x Tiveràsuavoltapessoasqueo(a)apoiem.

Poroutrolado,talcomoésensatoconsultarummédicoquandotemumcasogravede
gripe,falarcomumorientadorpsicológicodevidamenteformadoapósum
acontecimentotraumático,tambémpodesermuitoútil.Existemalgumasreacçõesde
traumaquerequeremqueprocureajudaporpartedeumprofissionalnaáreada
saúdemental.Paracontinuarcomaanalogiamédica,estessintomasdetraumagraves
sugeremqueagripequetempodeterͲsecomplicadoparapneumonia.Seapanhar
umapneumonia,necessitadeconsultarummédico.Esesentiralgumadasseguintes
reacçõesdetraumagraves,devecontactarumprofissionalnaáreadasaúdemental.
Damesmaforma,seobservarestessintomasnoutrapessoaqueviveuum
acontecimentotraumático,deveencorajáͲlaacontactarumprofissionalnaáreada
saúdemental.

Osseguintessintomaspodemserreveladoresdeumareacçãodetraumagrave:

x Pensamentossuicidas
x Sentirquepodeserumperigoparasieparaosoutros
x Palpitaçõescardíacas,dortorácica,problemasrespiratóriosououtrossintomas
físicospotencialmentegraves(contacteummédicoimediatamente)
x Sintomaspsicológicosgraves,incluindo:
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x

x
x
x
x
x

Flashbacks(sensaçãodequeestáavivertodooacontecimentodenovo)
x Amnésia
x Sentimentosalongoprazodeirrealidadee“desconexãodomundo”
x SentirͲsecompletamentedominadopeladorouparalisado
x Sentirquenãoconseguelidarsozinhocomospensamentosesentimentos
intensos,bemcomocomassensaçõesfísicas.
Históriadedoençamentaletratamentopsiquiátrico.
Abusodesubstâncias(porex.:usarregularmenteálcooloumedicaçãoparao(a)
ajudaradormir)
Sentirqueassuasemoçõesnão“estãoaentrarnoseixos”,comopassardo
tempo,esentirtensãocrónica,confusão,vazioeexaustão
Repararqueosseusrelacionamentosestãoaserafectadose/ouosproblemas
sexuaisestãoaagudizarͲse
ManterͲseactivootempotodoparaevitarosseussentimentos


± ǫ

Muitostrabalhadoreshumanitáriosvivemetrabalhamemlocaisondeédifícil
contactarumprofissionaldaáreadasaúdemental.Comeceporcontactaro
departamentodeRecursosHumanosdasuaentidadeempregadora.Estepodetera
possibilidadedeencaminháͲlo(a)paraapessoaourecursoapropriado.

Epossívelquetambémqueiraprocurarapoioeaconselhamentojuntodasseguintes
pessoas:
Psicólogos
Psiquiatras
Orientadorespsicológicos
Padresouconselheirosespirituais
Médicosemédicosdecuidadosprimários
Mentorese“Elders”(funcionárioscomcargosdirectivosemalgumasigrejas)
Líderesrespeitadosnacomunidade
Amigosefamiliaresdeconfiançaecomsensibilidade.

Porfim,cliquenestelinkparaacederaoDirectórioCARDdoHeadingtonInstitute
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(www.headingtonͲinstitute.org/Default.aspx?tabid=2327).ODirectórioCARD
(CounselorsAssistingReliefandDevelopment)consistenumalistadeprofissionaisna
áreadasaúdemental,emtodoomundo,queestãointeressadosemtrabalharcomos
trabalhadoreshumanitários.OdirectórioCARDpodeincluircontactosdasuaárea.
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Testarosmeusconhecimentos

Escolhaamelhorrespostaparacadaumadasseguintesperguntas.Estequestionário
destinaͲseatestarasuacompreensãodomaterialconstantedomóduloqueacabou
deler.Éfornecidaumachavederespostasnofinaldestequestionáriode20
perguntas,quelhepermitirácalcularosseusresultadosdoquestionário.

1. Qualdasseguintesafirmaçõesémaisexacta?
a. Ostrabalhadoreshumanitáriosnãosãogeralmenteafectadospor
acontecimentostraumáticosporqueestãoatrabalharparaajudarasoutras
pessoas.
b. Ostrabalhadoreshumanitários,talcomooutraspessoas,podemsofreruma
grandevariedadedereacçõesfísicaseemocionaisapósacontecimentos
traumáticos.

2. Apesquisarecentesugerequaldasseguintesafirmações:
a. Amaioriadostrabalhadoreshumanitáriosnoterreno,quersejam
expatriadosounacionais,irãosofrerpelomenosumsobressaltograve
ouumincidenteperturbadorduranteoexercíciodassuasfunções.
b. Pelomenos90%dostrabalhadoreshumanitáriosirãoouvirfalardealgo
traumáticoqueaconteceucomalguémqueelesconheceram
pessoalmenteduranteasuamissão.
c. Pelomenos25%dostrabalhadoreshumanitáriosenvolvidosem
emergênciashumanitáriascomplexas(EHCs)podemesperarsofreruma
experiênciapotencialmentefatal.
d. Todasasreferidasacima.

3. Qualdasseguintesnãoéumaconclusãodapesquisarecenterelativamenteàs
reacçõeseaocomportamentodostrabalhadoreshumanitários:
a. Aproximadamente15Ͳ25%dostrabalhadoreshumanitáriosemsituaçõesde
emergênciahumanitáriacomplexacorremoriscodesofrersintomas
significativosdedepressão,ansiedadee/oudistúrbiodostresspósͲ
traumáticonumdeterminadomomento.
b. Pelomenos90%dostrabalhadoreshumanitáriosaumentamoconsumode
álcooledrogasparaníveisperigososduranteumamissãonumasituaçãode
emergênciahumanitáriacomplexa.
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4. Ostresspodeserdefinidocomoqualquerexigênciaoualteraçãoqueosistema
humano(mente,corpo,espírito)temdesatisfazereàqualtemderesponder.
a. Verdadeiro
b. Falso

5. OstresstornaͲsetraumaquandoasexigênciasdosacontecimentosstressantes
excedemosnossosrecursosdeadaptaçãoeresultamemangústiagrave.
a. Verdadeiro
b. Falso

6. Existemváriostiposdeacontecimentosquesãotãohorríveisqueconstituem
umtraumaparaquasetodaagentequeosvive:
a. Verdadeiro
b. Falso

7. Umacontecimentoqueétraumáticoparaumapessoaésempretraumático
paraoutra:
a. Verdadeiro:Todasaspessoasconsideramqueosmesmostiposde
acontecimentosapresentamomesmoníveldetrauma.
b. Falso:Oqueoacontecimentosignificaparasipodesertãoimportante
comoopróprioacontecimento.Algunsacontecimentospodemser
consideradostraumáticosparaalgumaspessoasmasnãoparaoutras.

8. Qualdasseguintessituaçõesnãoéumareacçãotípicanonossoorganismo
poucodepoisdeumacontecimentotraumático:
a. Aumentodeadrenalinanacorrentesanguínea
b. Aumentodeplaquetasnacorrentesanguínea
c. Aumentodemonóxidodecarbononacorrentesanguínea
d. Aumentodeendorfinasnacorrentesanguínea

9. Umacontecimentotraumáticopodeinfluenciarquaisdosseuspensamentos,
sentimentoseconvicções?
a. Asegurançaquesente
b. Aconfiançaquedepositanasoutraspessoas
c. Ocontroloquesentequetemsobreasuavida
d. Ovalorqueatribuiasipróprio(a)comopessoa
e. Todosospensamentos,sentimentoseconvicçõesindicadosacimapodem
serafectadosporumacontecimentotraumático.
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10.Nosdiasesemanasapósexposiçãoaumacontecimentotraumático,amaioria
daspessoasexperimentareacçõesdetrauma:
a. Verdadeiro–estasreacçõesresultamdemecanismosdesobrevivência
normaiseadaptativosepodemconterelementosdestresspósͲtraumático,
depressão,ansiedade,raivaesofrimento.
b. Falso–apenas5%daspessoasexperimentamreacçõesdetraumaapósum
acontecimentotraumático.

11.Qualdosseguintesnãoéumsintomacomumdetrauma?
a. SentirͲseemsobressaltoenervoso
b. Pensarfrequentementenoacontecimentotraumático
c. Apresentardificuldadesdeconcentração
d. Ficarcego
e. SentirͲsedesligadodasoutraspessoase/oudeDeus

12.Qualdasseguintesafirmaçõesémaisexacta?
a. Existemmuitassemelhançasnasreacçõesdaspessoasaosacontecimentos
traumáticosentreculturasdiferentes(porex.:asrespostasfisiológicasdas
pessoasaacontecimentosperigososeameaçadoressãobastante
semelhantesemtodoomundo).Noentanto,existemtambémalgumas
diferençasimportantesentreculturassobreaformacomoosvários
acontecimentostendemaservividoseaformacomootraumaé
manifestadoecompreendido.
b. Todasaspessoasdomundointeiro,independentementedeondesão,
vivemeexpressamosacontecimentostraumáticosexactamentedamesma
forma.Nãoexistemdiferençassignificativasentreculturasrelativamenteàs
reacçõesdetraumacomuns.

13.Quaisdosseguintesfactoresaumentamaprobabilidadedevirasentiruma
reacçãodetrauma,graveealongoprazo,apósumacontecimentotraumático?
a. Servítimadeumactodecrueldadehumana(porex.:umataquearmado)
b. Terumasériedeoutrosacontecimentosstressantesaocorreremnasua
vidaaomesmotempo(porex.:irviverparaoutropaíseamortedealguém
próximodesi)
c. Tervividoanteriormentereacçõesdetraumagravesouumadoença
psiquiátrica(comoumadepressão)
d. Estarsocialmenteisoladoeterpoucosamigosoufamiliaresaquemse
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senteligado
e. Todososfactoresacimaaumentamaprobabilidadedevirasentiruma
reacçãodetrauma,graveealongoprazo,apósumacontecimento
traumático.

14.Qualdasseguintesafirmaçõesémaisexacta?
a. Asreacçõesdetraumanuncaocorrememrespostaaofactode
testemunhare/ououvirrelataracontecimentostraumáticosvividospor
outraspessoas.
b. Ainteracçãocompessoasqueviveramacontecimentostraumáticoscoloca
ostrabalhadoreshumanitáriosemriscodeexperimentaremalgumaforma
destresstraumáticosecundário.Ostrabalhadoreshumanitáriospodem
evidenciartraumaindirecto.

15.Qualdasseguintesnãoéumaformaútildecuidardesiapóstervividoum
acontecimentotraumático:
a. Reveroquesabesobrestress,traumaeaformacomolidarcomisso
b. Fazeralgumexercíciofísico
c. Beberseiscoposdevodka
d. Falarcomalguémemquemconfiesobreoqueaconteceuesobrecomose
sente
e. Dêasimesmo(a)algumtempoadicionalparaconcluirtarefascomuns

16.Qualdasseguintesnãoéumareacçãodetraumaespiritualcomum?
a. Sentirqueasuavisãodomundomudou,equevêomundodeforma
diferenteemrelaçãoaoqueviaantes
b. Servisitadoporumserangélicoquedizquevocêéumprofeta
c. SentirͲsedesanimado,comosetivesseperdidoaesperança
d. Sentirqueavidanãofazsentido
e. DebaterͲseparaencontrarrespostasaquestõesdifíceisrelacionadascom
temascomoosofrimentoeaexistênciadomal

17.Qualdasseguinteséumaformaútildecuidardesiapóstervividoum
acontecimentotraumático?
a. IraumcasinoedivertirͲseajogar
b. Saircomosamigosparabeberumcopoeficarbastantealcoolizado
c. Decidirqueodeiaoseuempregoedizeraoseupatrãoquesedemite
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d. AjudarͲseasimesmoarelaxarlendoumromancedescontraído,passar
tempocomafamíliaouescreversobreassuasexperiências
e. Verumfilmedeacçãoempolgantecheiodeperseguiçõesdecarro,tiroteios
emuitaviolência

18.Qualdasseguintesnãoéumaformamuitoútildecuidardealguémqueacabou
depassarporumacontecimentotraumático:
a. Descubraseapessoaestáferidaesenecessitadecuidadosmédicos
b. AjudeͲaacontactarosfamiliaresouamigos
c. PergunteͲlhecomosesenteedeixeͲafalarsobreoqueaconteceusea
pessoaassimodesejar
d. ConteͲlheumahistóriacheiadepormenoressobreoacontecimento
traumáticoqueaconteceuconsigonoanoanterioredigaͲlhequedeve
estargrataporoqueaconteceunãotersidopior.
e. OfereçaͲseparaajudarcomquestõespráticascomocozinhar,limparou
cuidardecrianças.

19.Quaisdasseguintessituaçõespodemsercoisasúteisquedevetentarsese
sentirmuitoangustiado(a),ansioso(a)eperturbado(a)?
a. Chorar
b. Realizarumaactividaderepetitivaqueconsidereabsorvente,como
construirumpuzzle
c. Verumfilmecómico
d. Realizarumexercícioderespiraçãoprofunda
e. Todasascoisasacimapodemserúteis

20.Quaisdasseguintesreacçõesdetraumaéumsinaldequedeveprocurara
ajudadeummédicoouprofissionalnaáreadasaúdementalapósum
acontecimentotraumático:
a. Sentirtendênciassuicidas
b. Terpalpitaçõescardíacas,dortorácicaouproblemasrespiratórios
c. Amnésiatotal–nãosercapazderecordarqualquerpartedoacontecimento
traumático
d. Sentirquesepodemagoaroumagoaroutraspessoas
e. Todasasreferidasacima
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QUESTIONÁRIO

(1)b 
(2) d 
(3) b
(4) a
(5) a 
(6) a
(7) b
(8) c 
(9) e
(10)a 



(11)d
(12)a
(13)d
(14)b
(15)c
(16)b
(17)d
(18)d
(19)e
(20)e
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Recursosdetextosdeestudo

EstemóduloforneceͲlheumaintroduçãoaofenómenodotraumapsicológico.DestinaͲ
seafornecerͲlhealgumainformaçãobásicasobrereacçõesdetraumaecomolidar
comelas,eaorientáͲlo(a)emdirecçãoarecursosadicionaisqueaumentarãooseu
conhecimentosobreoassunto.AseguirsãoindicadossitesdaInternetelivrosúteis.

Sepretendermaisinformações,desejarfalarcomumprofissionaldaáreadasaúde
mental,oupretenderumareferênciadeumprofissional,contacteoHeadington
Instituteeminfo@headingtonͲinstitute.orgouatravésdotelefone(626)2299336.


Nainternet

NationalCenterforPTSD(CentroNacionaldoDistúrbiodoStress
PósͲTraumático):www.ncptsd.va.gov/ncmain/index.jsp

SidranInstitute(InstitutoSidran):www.sidran.org/

Baldwin’straumainformationpages(Páginasdeinformaçãosobreotrauma
deBaldwin):www.traumaͲpages.com/

InternationalSocietyforTraumaticStressStudies(SociedadeInternacionalparao
EstudodoStressTraumático):www.istss.org/

Psychosocial.org(Psicossocial):www.psychosocial.org/


Livros

Sharingthefrontlineandthebackhills:Peacekeepers,humanitarianaidworkersand
themediainthemidstofcrisis(2002).EditadoporYaelDanieli.PublicadoporBaywood
PublishingCompany,Inc.
UmacompilaçãodetestemunhosemprimeiraͲmãodetrabalhadoreshumanitários,
responsáveispelamanutençãodapazejornalistas,juntamentecomartigosde
investigaçãoedepolíticassobreostress,otraumaeaspráticasdecuidadospessoais
dostrabalhadoreshumanitários.
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Restoringhopeandtrust:Anillustratedguidetomasteringtrauma(2004).PorLisa
Lewis,KayKellyeJonAllen.PublicadoporSidranInstitutePress.
Umlivrodeexercíciosde130páginas,concisoedeleiturafácil,comexercíciose
perguntasdeautoͲreflexãoparapessoasquetentamultrapassarelidarcomotrauma
eodistúrbiodestresspósͲtraumáticocomplexo.

LifeAftertrauma:Aworkbookforhealing(1999).PorDenaRosenbloomeMaryBeth
Williams.PublicadoporGuilfordPress.
Umlivrodeexercíciosde350páginascomexercícios,perguntasdeautoͲreflexãoe
escalasdeautoͲavaliação,concebidoparaajudarossobreviventesdetodosostiposde
traumaareconstruirassuasvidas.

ThePostͲTraumaticStressDisordersourcebook:Aguidetohealing,recoveryand
growth(2000).PorGlennSchiraldi.PublicadoporLowellHouse.
Ummanualde400páginas,detalhadomasdefácilutilização,sobreoDSPT,escrito
paraasvítimas,famíliaseterapeutas.

Honoringdifferences:Culturalissuesinthetreatmentoftraumaandloss(1999).
EditadoporKathleenNader,NancyDubroweBethHudnallͲStamm.Publicadopor
Brunner/MazelPublisher.
UmacompilaçãodeartigosqueanalisamumasériedecontextosculturaisnosEUAea
nívelinternacional,nosquaisosprofissionaisdaáreadasaúdementalprestam
assistência.
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