
 
 

Introdução 

A exposição a eventos adversos ou traumáticos pode levar ao desenvolvimento de sintomatologia psiquiátrica, enquadrada na perturbação de stress pós-traumático (PSPT), que pode variar entre depressiva, ansiosa 

e/ou dissociativa.  A PSPT parece ser mais persistente quando os indivíduos processam o trauma mantendo a sensação séria de ameaça atual, consequência da avaliação excessivamente negativa do significado do 

evento traumático. Além disso, a discrepância  do significado dado pela pessoa em relação ao significado global determina o nível de angústia criado pelo evento (Park & Al, 2006). 

Nos últimos anos, o trauma tem vindo a ser analisado não só como experiência negativa e geradora de sofrimento e mal-estar psicológico, mas também como uma experiência que, à luz da Psiquiatria Positiva e da 

Psicologia Positiva, pode proporcionar uma fase de desenvolvimento pessoal. Por vezes, os indivíduos, aquando da vivência de uma experiência traumática, não se limitam a sobreviver a ela, mas sim a sofrer 

mudanças importantes e profundas que permitem uma experiência de melhoria em relação ao pré-trauma. Esta experiência é designada de crescimento pós-traumático (CPT).  

O CPT é descrito como uma mudança psicológica positiva vivida não como consequência direta do evento traumático, mas sim como resultado da luta contra as circunstâncias de vida altamente desafiadoras 

provocadas pelo trauma (Tedeschi & Calhoun, 2004). Este crescimento é também compreendido como a capacidade de criar significado do evento traumático (Tedeschi & Calhoun, 1996, 2004). Literatura na área 

sugere que o CPT passa por respostas positivas do indivíduo em cinco domínios diferentes: apreciação da vida; relações com os outros; novas possibilidades na vida; forças pessoais; e mudança espiritual (Tedeschi 

& Calhoun, 1996). 

Vários estudos têm investigado o CPT e identificado fatores envolvidos na mudança individual após várias experiências traumáticas distintas, como violência interpessoal (violência doméstica, violação, abuso infantil), 

doenças (HIV, cancro), guerra (refugiados, conflito armado), terrorismo (atentado às Torres Gémeas, Metro de Madrid), desastres naturais (fogos, tornados) e perdas (morte de um familiar, divórcio) (Nelson, 2011). 
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Doença 

• Reavaliação da vida e prioridades 

• Desenvolvimento do self 

• Reavaliação existencial 

• Nova consciência do corpo 

Terrorismo 

• Sensação de relacionamento mais próximo com os outros 

• Empatia e compaixão 

• Apreciação mais profunda pela vida 

• Maior interesse pela política mundial 

• Religiosidade associada ao crescimento após exposição a terrorismo 
 

Guerra 

• A ameaça percebida à vida prediz uma maior apreciação pela vida 

• Lidar melhor com a adversidade 

• Aumento da autodisciplina 
• Perspetiva de vida mais ampla 

• Aumento da compreensão sobre si próprio e os outros e clarificação de prioridades 

Conclusão 

A abordagem da Psiquiatria Positiva e da Psicologia Positiva face a situações de trauma tem vindo a revelar-se extremamente 

importante para a prática clínica ao nível da saúde mental. A compreensão de que a exposição a situações adversas pode 

gerar determinadas mudanças positivas permite o desenvolvimento de novas práticas de intervenção clínica, que não só 

promovem a melhoria sintomática do indivíduo, mas também facilitam o desenvolvimento pessoal e a aquisição de novas 

competências e significados, permitindo um percurso pós-trauma positivo e gratificante.  
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