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Introdução

Após votação, a nossa turma decidiu abordar o tema das doenças e
saúde mental. Separámo-nos em grupos e o nosso escolheu investigar sobre o
stress pós-traumático (ou PTSD, como é famosamente conhecido).

A par desta apresentação recolhemos dados que estão relacionados com
o tema, através de um inquérito anónimo online, a pessoas do nosso círculo de
amizade.

Com este trabalho pretendemos aprender mais sobre uma doença que
afeta muitos em silêncio e sensibilizar outros acerca deste problema.



O que é o stress pós-traumático?

Stress pós-traumático é um transtorno mental que se caracteriza por
pensamentos recorrentes por mais de um mês relacionados com um
acontecimento particular da vida da vítima.

Desenvolve-se como resposta a situações traumáticas, tanto
interpessoais, como violações, guerra, abusos psicológicos e verbais, como
traumas que não envolvam agressão, tal como acidentes.

Embora a maioria das pessoas que sofrem um trauma não desenvolvam
distúrbios, os traumas interpessoais são mais propícios a causar PTSD.

O stress pós traumático afeta crianças de maneira diferente, e tem
tendência a tornar-se crónico.



Sintomas de stress pós-traumático

• Pensamentos recorrentes sobre a experiência 
traumática;

• Insónias e pesadelos frequentes;
• Choro sem motivo aparente;
• Reações desproporcionais a certos problemas do 

dia-a-dia;
• Rejeição de pessoas, conversas e lugares que aludam 

ao trauma.



Fatores biológicos

Alguns fatores biológicos que possam
levar mais facilmente a PTSD após um
acontecimento traumático são:
• Uma disfunção no eixo hipotálamo-

hipófise adrenal
• Uma disfunção nos sistemas

reguladores
• Problemas no sistema de controlo

da dor



Historial Familiar

Verifica-se que o risco de stress pós-traumático é elevado em famílias
com problemas de violência, abuso de substâncias e transtornos mentais.
Conviver regularmente com alguém vítima de stress pós-traumático também
afeta negativamente os seus conhecidos.

Pessoas que carregam transtornos de humor e ansiedade nos seus
genes também têm inclinação para desenvolver PTSD após situações marcantes.



Tratamento

Muitas vezes, a parte mais difícil do tratamento do stress pós-traumático é
começá-lo, visto que uma grande maioria das suas vítimas não está preparada
nem disposta a encarar o trauma (tanto no pensamento, como nas conversas,
em sentimentos, entre outros). O primeiro passo no tratamento é reconhecer o
trauma.
Os diferentes tipos de tratamento são:
• Terapia de exposição- consiste em expor o paciente ao trauma sem intenção

de causar perigo, cujo objetivo é ajudar a vítima a superar o problema. É
gradual e muito eficaz.

• Terapia de grupo- é um espaço seguro para partilhar e reviver o trauma.
• Arteterapia: junção da arte e psicologia numa forma de terapia que tem como

objetivo ultrapassar traumas através da expressão artística.



Exemplo de máscara 
realizada em 
ArteTerapia.



Medicação e Automedicação

Devidamente prescritos:

• Antidepressivos, que minimizam
flashbacks e pesadelos.

• Comprimidos anti-ansiedade:
diminuem reações desencadeadas
por estímulos que relembrem a
ocorrência.

• Comprimidos para dormir.

Álcool e substâncias ilícitas

Quando a doença não é devidamente 
diagnosticada, ou os medicamentos 
prescritos não são suficientes, muitos 
recorrem a substâncias como:
• Álcool
• Tabaco
• Drogas
• Comprimidos de prescrição 

ilegalmente adquiridos



Stress pós-traumático em situações de 
violação
• 50% das mulheres vítimas de 

violação desenvolvem PTSD crónico, 
principalmente se foram violadas 
mais do que uma vez.

• 94% das mulheres que foram 
violadas experienciam sintomas de 
PTSD durante as duas primeiras 
semanas após o ataque.



Questionário

Fizemos também um questionário onde fizemos perguntas
relacionadas com este tema, onde obtivemos 251
respostas. Infelizmente, não é uma amostra muito grande,
no entanto é difícil difundir um questionário deste tipo.
Nos seguintes slides encontram-se os dados que obtivemos.
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Orientação Sexual

Heterossexual Homossexual Bissexual Pansexual
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Já sofreu algum episódio traumático?

Sim Não Não tenho a certeza



66% prosseguiu











Fim
Agradecemos a atenção.


