
Tratamento mais avançado

O Transtorno do Estresse Pós-Traumático  
pode ser tratado com sucesso. As mais 
avaçadas terapias são aquelas que focam no 
trauma em si. Ou seja, pacientes recebem um 
amplo suporte de um terapeuta, podendo falar 
sobre seus eventos traumáticos de forma a pos-
sibilitar que processos de cura sejam iniciados 
no cérebro.

Contato

Este folheto informativo faz parte de um 
estudo sobre terapia focada em trauma nos 
serviços públicos de saúde.

Para mais informações, 
entre em contato: (21)99555-5590
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“Nunca mais fique em silêncio“ 

“...Não é porque eu não posso explicar que 
você não vai entender, é porque você não vai 
entender que eu não posso explicar.“ 
Elie Wiesel, sobrevivente do Holocausto e Prê-
mio Nobel da Paz

Sobreviventes de trauma em todo o mundo 
afirmam que a simples idea em falar sobre o 
trauma é aterrorizante, às vezes até parecendo 
impossível. Isso faz com que sofram em silên-
cio. Falar sobre o trauma é difícil porque esse 
evento é vivenciado com todas as reações físi-
cas, emocionais e cognitivas. É difícil falar sobre 
os detalhes do trauma também porque durante 
o evento traumático a própria habilidade de 
falar é inibida. Com a ajuda de um terapeuta e 
num ambiente seguro, é possível não só falar 
sobre o evento, mas também se alcançam alívio 
e diminuição das reações perturbadoras. 
Dra. Fernanda Serpeloni, especialista de psi-
co-traumatologia 



O seu passado lhe incomoda?

Você já vivenciou algum evento que tenha sido 
tão marcante ou perturbador que, no mês pas-
sado, você tenha...

tido pesadelos ou tenha pensado sobre o(s) 
evento(s), mesmo não querendo?

 sim      não

tentado com muito esforço não pensar  
sobre o(s) evento(s) ou evitasse ir a locais que 
fizessem você lembrar do(s) evento(s)?

 sim      não

estivesse constantemente em estado de alerta e 
atenção ou facilmente assustado/a?

 sim      não

se sentido anestesiado ou desconectado em 
relação às pessoas, atividades ou ambiente ao 
seu redor?

 sim      não

se sentido culpado ou incapaz de parar de 
responsabilizar a si mesmo ou a outros pelo(s) 
evento(s) ou qualquer problema que este(s) 
possa(m) ter causado?

 sim      não

Transtorno do Estresse Pós-Traumático

Experiências envolvendo ameaças à 
vida ou reações de medo, como 

acidentes graves e situações 
de violência, podem trazer 

muitas difficuldades. Mes-
mo que tenham ocorrido 
há muito tempo atrás. 
Por exemplo, memórias 
perturbadoras sobre 
um evento do passado 
podem vir em momen-
tos no presente. Essas 
memórias são tão 
fortes que podem tra-
zer à tona sensações 

já vividas, como se o 
evento estivesse acon-

tecendo de novo “aqui e 
agora“. Essas memórias 

são acompanhadas de 
reações emocionais e físicas 

intensas, tais como: coração 
acelerado, garganta seca, sudo-

rese, medo, vergonha, culpa, tristeza. 
Também, é possível ter pesadelos, acor-

dando no meio da noite e tendo dificuldades 
voltar a dormir. Evitar essas memórias exige muito 
esforço. Há também sentimentos de tristeza, 
depressão, impotência e vergonha, muitas vezes 
levando ao isolamento social. Algumas pessoas 
podem até se sentir muito irritadas e talvez mais 
agressivas do que de costume. De modo geral, 
essas perturbações podem prejudicar o desem-
penho no trabalho, as relações com amigos/fami-
liares e a qualidade de vida em geral. Esse grupo 
de sintomas é conhecido como Transtorno do 
Estresse Pós-Traumático (TEPT).

“Quando eu me lembro 
do evento, é como se uma 
onda viesse e me levasse. 
Eu sinto como se o even-
to estivesse acontecendo 
novamente aqui e agora.“ 
Sobrevivente anônimo

Caso você tenha respondido “sim“ 
a três ou mais das perguntas acima, 
você pode estar sofrendo de estres-
se pós-traumático. Porém, é import-
ante lembrar que nenhum teste é 
completamente preciso. Consulte 
sempre um especialista para averi-
guar sua saúde atual.


