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1 APRESENTAÇÃO DA MESA 
 

Emilly Emanuelle Guidi Ribeiro – Diretora do comitê 

 

Oi, meu bem! Como você está? Eu espero e torço para que bem!  

Sejam bem-vindas(os) ao OMS 2015! É com muito orgulho que este comitê debaterá a 

saúde mental de soldados e a reinserção de veteranos de guerra de volta na sociedade! Meu 

nome é Emilly Emanuelle Guidi Ribeiro, tenho 22 anos e serei a diretora de vocês durante esta 

experiência. Atualmente, estou no 7º período do curso de Relações Internacionais e confesso 

para vocês que que escolher um tema para construir um comitê não foi fácil, todavia, ao decorrer 

do meu 5º período, acabei tendo uma ideia! Sempre gostei muito de debater sobre saúde mental, 

de entender as pessoas e de conversar sobre experiências, pois acredito que escutar as histórias 

dos outros nos ajuda a evoluir e a melhorar como pessoas ao longo da vida. Além disso, passei 

a ter um interesse muito grande em estudar a guerra, atos de guerra e o porquê alguns países 

acabam se envolvendo em conflitos armados após cursar uma matéria na universidade que 

tratava sobre isso. Inclusive, ela foi minha maior inspiração para este comitê! 

A prova final desta consistia em uma análise sobre contos de soldados e de veteranos de 

guerra que tinham passado por alguma experiência. O meu conto tratava sobre um veterano de 

guerra que não conseguia se reinserir de volta na sociedade por conta das sequelas que ele 

adquiriu estando frequentemente em ambientes de conflito. Fiquei vários dias refletindo sobre 

isso e sobre como as Forças Armadas lidam com esta questão. Aquele conto mexeu comigo e 

acabei pegando outros relatos para poder ler e entender um pouco mais sobre o que as pessoas 

passavam, de fato, servindo as Forças Armadas. Acabei coincidindo isso com a saúde mental e 

o OMS 2015 surgiu com a proposta de estudar e aprender um pouco mais sobre o assunto! 

Por fim, meu primeiro contato com o MINIONU foi em 2018 por meio do comitê de 

logística e, no ano seguinte, voltei como diretora assistente do comitê interno UNICEF 2019, 

onde tive uma experiência maravilhosa que gosto de compartilhar até hoje! Tenho um carinho 

enorme pelo projeto e pelas pessoas que conheci graças a ele e, por essa razão, decidi voltar e 

trazer essa temática para refletirmos e debatermos um pouco mais! Espero muito que vocês 

tenham uma experiência incrível aqui conosco e contem comigo para tudo que precisarem! 

Caso vocês queiram falar sobre alguma coisa que estejam sentindo ou tirar alguma dúvida 

relacionada ao projeto e ao comitê, coloco-me à disposição! Não vejo a hora de conhecer todas 

e todos vocês! Preparem-se para o melhor comitê da 22ª edição do MINIONU em!  

Um beijo de luz enorme no coração e até outubro! 💛 
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Ana Carolina Diniz Paiva – Diretora assistente 

 

Olá, queridas delegadas e delegados! 

Meu nome é Ana Carolina, mas podem me chamar de Carol! Tenho 20 anos e durante 

o 22° MINIONU estarei cursando o 6° período de Relações Internacionais. Em 2019, participei 

pela primeira vez do MINIONU e desde então tenho um carinho enorme pelo projeto. Estou 

imensamente feliz em ser diretora assistente do OMS 2015 este ano, que é (prometo para vocês) 

o comitê mais sensacional de todos.... Brincadeiras à parte, quero de verdade que cada um de 

vocês tenha uma experiência única e maravilhosa! Espero poder contribuir para que cada dia 

de simulação seja de muito aprendizado, respeito e, claro, diversão para todos nós! Podem 

contar comigo e me chamar sempre que tiverem dúvidas. 

Falando um pouco mais sobre mim, sou mãe da Luna (a vira-lata mais linda, carinhosa 

e bagunceira do mundo), adoro maratonas de todos os tipos, sou uma grande amante da 

gastronomia e gosto muito de todas as disciplinas que envolvam segurança e Relações 

Internacionais. Estou ansiosa para conhecer vocês e por tudo que está por vir! Um abraço 

apertado e vejo vocês em outubro!  

 

Juliane Bruna da Silva – Diretora assistente 

 

Senhorxs delegadxs, espero que esteja tudo bem com vocês e suas famílias! 

Meu nome é Juliane, mas podem me chamar de Ju! Tenho 21 anos e durante essa edição 

do 22° MINIONU estarei no 7° período de Relações Internacionais. Minha primeira 

participação no MINIOUNU foi em 2018, logo no meu 1° período de R.I., fui voluntária no 

comitê de logística. Nessa época, eu tinha 0 conhecimento sobre o projeto, realmente nunca 

tinha ouvido falar... Nos primeiros seminários que participei dentro do projeto, minha reação 

foi a mesma do Harry quando conheceu o Salão Principal de Hogwarts: surpresa total! A cada 

sábado ali presente, ia me apaixonando cada vez mais pelo projeto. Espero que vocês tenham 

essa mesma sensação que eu, juro que é perfeita, o projeto também é perfeito, e o nosso comitê 

mais ainda, concordam?! Espero que vocês se sintam parte do projeto e possam evoluir como 

pessoa dentro dele (o projeto me proporcionou “abrir a cabeça” para assuntos dos quais eu não 

tinha tanta afinidade, e também aprofundar ainda mais, com uma paixão ainda maior por 

aqueles que já me identificava). Espero que seja mágico para vocês tanto quanto foi para mim. 

Bom, falando um pouco mais sobre mim, sou bem tímida, mas isso não vai atrapalhar o meu 

relacionamento com cada um de vocês, espero que possamos construir uma relação amigável e 
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que tenha como base a confiança, saibam que vocês podem contar comigo para o que der e vier, 

estou e estarei sempre à disposição para ajudar no que for preciso! Enfim, espero conhecer ao 

menos um pouco de cada um de vocês e estou muito ansiosa para isto. 

Um grande beijo e vejo vocês em outubro! 

 

Sofia de Freitas Machado – Diretora assistente 

 

Delegados e delegadas, sejam bem vindos ao comitê OMS 2015! 

É com muita felicidade e expectativa que recebemos vocês nessa edição do MINIONU 

em 2021.  O meu nome é Sofia De Freitas Machado, tenho 19 anos e estou cursando o 3° 

período de relações Internacionais. Esse projeto é marcante e transformador e essa é a primeira 

vez que tenho o privilégio de participar não mais como delegada, mas como Diretora Assistente 

deste comitê mais que especial! Durante o meu ensino médio cheguei a participar duas vezes 

do evento, e foram experiências tão marcantes que aqui estou eu! Nesse tempo em que muito 

se discute sobre a saúde mental ainda somos capazes de descobrir facetas quase nunca 

observadas e quase nunca debatidas como o caso dos ex-combatentes de guerra. Tenho certeza 

que essa discussão trará uma nova perspectiva sobre o assunto para cada um de vocês, assim 

como também trouxe para mim. Espero que tenham estudado e buscado mergulhar em tudo que 

essa discussão proporciona e que os debates sejam ricos, calorosos e principalmente, 

transformadores! 

O Comitê OMS 2015 os espera com todo carinho e alegria. Até outubro! 
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2 APRESENTAÇÃO DO TEMA 

 

Durante o século XX, os inúmeros conflitos presenciados mundialmente levaram ao 

questionamento das motivações dos países pela escolha de guerrear. Pois, dadas as elevadas 

perdas humanas registradas durante as guerras e conflitos armados, o envolvimento na guerra 

passou a ser tratado como uma questão de saúde, uma vez que as consequências dramáticas 

afetavam não somente a população civil, mas também a saúde mental e o bem-estar de soldados 

que presenciavam o conflito dia e noite. Em vista disso, psiquiatras militares estadunidenses 

iniciaram pesquisas e estudos direcionados à preservação da força de trabalho dos soldados, 

tanto antes da guerra, quanto durante e depois, buscando entender as razões por detrás dos 

impactos. À vista disto, a implementação de programas de triagem, intervenção precoce e 

tratamento passaram a ser vistos como alternativas para auxiliar os diagnósticos daqueles 

indivíduos que apresentassem transtornos mentais1 (POLS; OAK, 2007). 

Segundo Hans Pols e Stephanie Oak (2012), “testemunhar a morte, a destruição e a 

tortura; experimentar ameaças inesperadas e às vezes contínuas à própria vida; ou participar de 

hostilidades e matar, pode potencialmente levar a problemas de saúde mental” (POLS; OAK, 

2007, p. 2.133, tradução nossa) e, por isto, a assistência aos soldados passou a mitigar os efeitos 

dessas e outras experiências. Tendo isso em vista, entende-se que presenciar atos de guerra é 

uma experiência perturbadora, uma vez que as consequências impactam significativamente na 

saúde mental dos veteranos e afetam a sua reinserção na sociedade. Contudo, apesar dos 

traumas e da dificuldade de retomar sua vivência civil, nos primeiros anos de pesquisa 

realizadas mundialmente, os oficiais militares se demonstravam fortemente resistentes quanto 

ao envolvimento de profissionais da psicologia e da psiquiatria em assuntos militares, uma vez 

que, de acordo com o entendimento compartilhado dentro das Forças Armadas, a procura por 

ajuda psicológica vai contra os valores morais desses oficiais. 

Levando em consideração essa conjuntura, a crença cultivada era de que aqueles 

soldados que apresentassem sintomas psiquiátricos poderiam ser considerados covardes, 

evidenciando assim uma resistência por parte das Forças Armadas quanto à adoção de ações 

psiquiátrica. Entretanto, mesmo com a resistência enfrentada, os psiquiatras procuraram 

demonstrar que os serviços médicos voltados para o exército eram capazes de contribuir 

positivamente para as missões, conservando assim a força de combate e prevenindo os 

 
1 Transtornos Mentais - são disfunções da atividade cerebral que são caracterizadas “por uma combinação de 

pensamentos, percepções, emoções e comportamento anormais, que também podem afetar as relações com outras 

pessoas” (ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE/ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 

2021, n.p). 
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chamados “traumas militares”. As primeiras tentativas de programas, sejam eles de triagem, de 

intervenção precoce ou de tratamento foram registradas logo na Primeira Guerra Mundial com 

os programas que envolviam o recrutamento dos soldados. O objetivo era desenvolver 

estratégias de intervenção, especialmente porque percebia-se que a linha de frente era 

considerada a mais propensa a promover síndromes mentais relacionadas com a guerra, o que 

poderia causar sintomas de patologias psiquiátricas no longo prazo. Ou seja, soldados que 

fossem submetidos com frequência à experiência direta de combate tinham uma tendência a 

apresentar traumas mais graves e irreversíveis (POLS; OAK, 2007). 

Sendo assim, de acordo com Lieberman (2018), o serviço ativo e os militares veteranos 

possuíam uma aversão teimosa à realidade dos traumas psíquicos nas Forças Armadas. Isto 

acabou afetando o acesso ao atendimento de saúde mental de qualidade e tornou o progresso 

limitado visto que era necessária a compreensão da patologia por detrás dos traumas 

psicológicos para a elaboração de tratamentos mais eficazes. Portanto, as contribuições das 

análises psiquiátricas e o desenvolvimento da psiquiatria seriam fundamentais para a promoção 

do aprofundamento dos estudos e das perspectivas teóricas voltadas para as questões militares, 

sendo possível estabelecer categorias de diagnóstico e de estratégias de tratamento (POLS; 

OAK, 2007). 

 

2.1 Os Traumas Militares e os principais problemas de Saúde Mental 

 

Os atos de guerra, frequentemente englobam a tortura, a devastação generalizada e o 

assassinato. Neste sentido, colocar a própria vida em risco e tirar a vida do outro repetidamente 

são experiências que marcam e levam a problemas de saúde mental, principalmente o transtorno 

de estresse pós-traumático (PTSD), também conhecido como choque de granada ou estresse de 

combate. Este transtorno se manifesta após um trauma grave ou um evento de risco de vida, 

uma vez que a mente e o corpo de um indivíduo permanecem em choque por conta da resposta 

do sistema nervoso. Diante disto, apesar de o indivíduo voltar à normalidade e não presenciar 

mais nenhum perigo imediato, a resposta de sua mente e corpo faz com que ele fique “preso” 

e, desta forma, o sistema nervoso impede que o seu estado normal de equilíbrio seja retomado, 

fazendo com que seja difícil prosseguir com suas atividades em determinado ambiente (SMITH; 

ROBINSON; SEGAL, 2020).  

 

De acordo com Stretch, Knudson e Durand (1998), ainda que não existam muitos 

estudos sobre o PTSD e sobre a prevalência de trauma entre soldados não combatentes, como 
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no caso de inúmeras soldadas mulheres, que estas são as que mais relatam os sintomas do 

transtorno, embora as vítimas e testemunhas de atos violentos com mais frequência sejam os 

homens. Diante disso, os sintomas do PTSD não necessariamente se desenvolvem logo após o 

evento traumático e existem alguns casos em que eles demoram meses ou, até mesmo, anos 

para se manifestarem. Além disso, cada veterano de guerra também os desenvolve de formas 

distintas dentro dos quatro grupos de sintomas, sendo eles: os lembretes recorrentes e intrusivos; 

a evitação extrema de coisas que lembrem o ocorrido; as mudanças negativas de pensamentos, 

humor e comportamentos; e, por fim, o constante impulso de estar “em guarda” o tempo todo 

juntamente com o nervosismo e o reativo emocional (SMITH; ROBINSON; SEGAL, 2020). 

Ademais, a depressão2 também é um dos principais problemas de saúde mental 

enfrentado pelos soldados, veteranos de guerra e militares ativos. De acordo com Michael Kerr 

(2018), 14% dos membros do serviço desenvolvem a doença mental após o recrutamento e 

cerca de 19% relatam que sofreram lesões cerebrais traumáticas durante o combate e as missões 

das Forças Armadas, visto que estas lesões incluem concussões capazes de afetar o cérebro e 

desencadear sintomas depressivos. Também é observado que os familiares e cônjuges dos 

soldados e veteranos de guerra são propensos a desenvolver a doença por conta da persistência 

de sentimentos negativos e intensos ao longo do tempo (KERR, 2018).   

Ainda em conformidade com Michael Kerr (2018), 75% dos veteranos afirmam que 

suas famílias relatam “problemas de adaptação familiar”, enquanto 54% alegam ter tido 

comportamentos agressivos com pessoas próximas após o retorno de conflitos ou, até mesmo, 

do próprio recrutamento. Em consequência, concluiu-se que os sintomas depressivos tendem a 

ter uma maior probabilidade de resultar em violência doméstica, provocando medo e falta de 

afeto por parte das famílias. É preciso reforçar que a recuperação de veteranos não significa que 

há algo de errado com os oficiais militares, tampouco significa que esses indivíduos ficaram 

loucos, fracos ou algo semelhante após lidarem com o combate. A questão é que o processo de 

recuperação, sobretudo do PTSD, “envolve transitar para fora da zona de guerra mental e 

emocional em que você ainda está vivendo e ajudar seu sistema nervoso a se ‘desbloquear’.” 

(SMITH; ROBINSON; SEGAL, 2020 – tradução nossa)3. 

 
2 Depressão – “é um transtorno mental caracterizado por tristeza persistente e pela perda de interesse em atividades 

que normalmente são prazerosas, acompanhadas da incapacidade de realizar atividades diárias, durante pelo menos 

duas semanas. Além disso, pessoas com depressão normalmente apresentam vários dos seguintes sintomas: perda 

de energia; mudanças no apetite; aumento ou redução do sono; ansiedade; perda de concentração; indecisão; 

inquietude; sensação de que não valem nada, culpa ou desesperança; e pensamentos de suicídio ou de causar danos 

a si mesmas” (ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE; ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 

2021, n.p). 
3 (...) involves transitioning out of the mental and emotional war zone you’re still living in and helping your nervous 

system become “unstuck.” 
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2.2 Crenças, Cognições e Lesões Morais 

 

Um dos fatores que podem impactar as experiências traumáticas e contribuir positiva ou 

negativamente para os sintomas das principais doenças mentais são as crenças. Antes do 

envolvimento e das pesquisas por parte dos profissionais da psicologia e da psiquiatria, os 

oficiais militares disseminavam o pensamento de que aqueles que desenvolviam doenças 

mentais eram fracos, incapazes ou falsos no sentido de enxergarem e inventarem coisas que não 

existiam. Contudo, observou-se que uma parte dos membros do serviço militar utilizavam de 

suas crenças para auxiliá-los na resolução de conflitos cognitivos e de controle daquilo que era 

tido como incontrolável, ou seja, eles se apoiam em suas crenças em situações de conflito ao 

invés de deixar-se levar pelas emoções do momento, e tinham consciência de que aquilo era 

para um “bem maior”. Em contrapartida, outros soldados internalizaram as mesmas crenças, 

resultando então em atribuições estáveis, internas e globais que levavam ao cultivo de emoções 

dolorosas e em isolamento social (TACKETT, 2019). 

No caso de soldados do gênero feminino, as crenças se tornaram um obstáculo para o 

cuidado pessoal e podem gerar um receio em falar sobre saúde mental. Esse comportamento foi 

observado, principalmente, em soldadas que sofreram algum tipo de trauma sexual militar 

(MST), sendo uma realidade enfrentada por muitas mulheres que desempenharam algum tipo 

serviço militar. Este trauma pode ser caracterizado como uma combinação entre o estresse pós-

traumático - que ocorre após a vivência de conflitos -, e abusos sofridos durante a operação, 

como estupro, assédio e outros crimes sexuais (QUEIROZ, 2019). 

De acordo com Goffman, citado por Tackett (2019), as pessoas tendem a esconder 

condições estigmatizadas, o que implica diretamente no acesso e no processo de tratamento e 

explica os comportamentos adotados por elas. Assim sendo, durante o processo de recuperação 

e reinserção de soldados na sociedade, observou-se que a autoestima4 - e o medo quanto ao 

julgamento ou a classificações negativas por conta das doenças mentais e de seus tratamentos 

eram questões psicológicas que se faziam presentes. Esta situação era notada especialmente em 

casos de oficiais que apresentavam baixos níveis de autoestima, pois estes indivíduos julgavam 

como constrangedora a procura por ajuda. 

 
4 Autoestima – “corresponde à valoração intrínseca que o indivíduo faz de si mesmo em diferentes situações e 

eventos da vida a partir de um determinado conjunto de valores eleitos por ele como positivos ou negativos” 

(SCHULTHEISZ, APRILE, 2013, p. 36). 
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Em outros casos, como o dos militares que mataram em combate, a ruminação5 é 

também um aspecto psicológico que resulta em comportamentos negativos e problemas com o 

uso de drogas e álcool. A responsabilidade de assumir uma morte está associada ao PTSD, à 

depressão, a sintomas de ansiedade e ao suicídio. Assim sendo, remoer o evento vivido 

contribui também para o comprometimento da saúde mental de soldados e veteranos de guerra, 

pois a inflexibilidade psicológica6 agrava os sintomas de PTSD ao longo do tempo assim como 

a lesão moral. Esta 

“é definida como perpetrar, deixar de prevenir, testemunhar ou aprender sobre atos 

que transgridem crenças e expectativas morais profundamente arraigadas. Inclui três 

tipos: cometer atos prejudiciais, testemunhar atos prejudiciais e deixar de impedir as 

ações prejudiciais de terceiros (atos de omissão)” (TACKETT, 2019, tradução 

nossa)7. 

  

Sendo assim, o uso desproporcional da violência e a participação em atrocidades são 

evidências emergentes quanto ao desenvolvimento de traumas em dano moral, onde as 

experiências em ambientes conflituosos alteram a visão de mundo dos soldados e veteranos de 

guerra. Isso resulta no questionamento das regras, de valores e daquilo que é tido como certo e 

errado, causando assim uma tentativa de atribuir sentido às experiências traumáticas. Em muitos 

casos, estes oficiais falam sobre o ocorrido e calculam a possibilidade de diferentes tomadas de 

decisão, questionando-se a respeito do que foi feito e sobre sua própria personalidade e caráter. 

Desta maneira, a criação de novos significados também é uma forma para reconhecer que eles 

não voltariam a se comportar e a agir da mesma forma. Por isto, o incentivo a comportamentos 

reparadores, como serviços voluntários, é uma das iniciativas propostas por profissionais da 

psicologia e da psiquiatria (TACKETT, 2019). 

 

 

 
5 Ruminação - é um dos principais sintomas relacionados às doenças psiquiátricas, como a ansiedade e a 

depressão. Este sintoma é caracterizado pela repetição recorrente e incontrolável de pensamentos autocríticos, 

autodepreciativos e negativos, onde é como se eles ficassem grudados na mente do indivíduo, fazendo-o remoer 

certas situações e sentimentos (DEMARZO, 2019). 
6 Inflexibilidade Psicológica - é um termo da psiquiatria que diz respeito à tendência do paciente psiquiátrico de 

se recusar a mudar sua opinião diante de um fato claro, de modo a manter uma coesão com o seu pensamento, mas 

não com a realidade. “A inflexibilidade psicológica surge através de uma percepção errônea acerca das situações, 

das outras pessoas e de si mesmo, focando sempre em termos de passado e futuro, um conceito bem estabelecido 

de quem se deveria ser (ao contrário de focar em quem se é), esquiva de experiências importantes (ainda que 

dolorosas), inércia, entre outros fatores” (INFLEXIBILIDADE..., 2019, n.p). 
7 (...) is defined as perpetrating, failing to prevent, bearing witness to, or learning about acts that transgress deeply 

held moral beliefs and expectations. It includes three types: committing harmful acts, witnessing harmful acts, and 

failing to stop the harmful actions of others (acts of omission). 
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2.3 As soluções propostas e desenvolvidas ao longo dos conflitos do século XX 

 

O envolvimento da psiquiatria nesses assuntos ocasionou diversos avanços para o ramo 

da medicina e estimulou o desenvolvimento de novas perspectivas e de modelos que se 

atentavam à saúde mental. Esses progressos foram evidenciados, principalmente porque, antes 

da Primeira Guerra Mundial, os psiquiatras, em especial os estadunidenses, atuavam em asilos 

para doenças mentais que institucionalizavam e acompanhavam indivíduos que possuíam 

formas graves e persistentes de doença mental. Naquele período, métodos de tratamento não 

existiam, muito menos os específicos para as condições dos pacientes e o status profissional da 

psiquiatria era baixo. Deste modo, segundo Hans Pols e Stephanie Oak (2007), a Primeira 

Guerra Mundial foi o primeiro conflito responsável a promover experiências de expansão 

quanto ao escopo da psiquiatria através da inclusão de tratamento de indivíduos com ampla 

variedade de transtornos mentais tanto em clínicas comunitárias quanto em ambientes de 

cuidados primários. Neste tópico, iremos entender um pouco mais sobre os processos e 

programas criados, implementados e desenvolvidos com o decorrer dos conflitos tendo em vista 

as especialidades de cada um deles ao longo do tempo. 

 

2.3.1 Programas de Triagem 

 

Considerando o que foi abordado até aqui, é importante ressaltar que psiquiatras 

estadunidenses realizaram tentativas que buscassem tratar e prevenir as consequências 

psiquiátricas durante os conflitos que se deram ao longo do século XX e, por conseguinte, 

programas de triagem foram as primeiras iniciativas a serem implantadas juntamente com 

estratégias de intervenção precoce para síndromes agudas desenvolvidas por soldados que 

estivessem na linha de frente. O último foi chamado de “psiquiatria avançada” e procurou 

mitigar os sintomas de deficiência psiquiátrica ao longo prazo após sua implantação (POLS; 

OAK, 2007). 

Os programas de triagem, implementados pelos psiquiatras militares, consistiam na 

classificação da prioridade de atendimento dos soldados tendo em vista a gravidade da situação 

em que eles se encontravam. Este procedimento possuía duas abordagens principais de pré-

desdobramento, onde, na primeira, o objetivo era “identificar tropas que já estão passando por 

doenças debilitantes médicas e psicológicas pouco antes do destacamento” (HYAMS, 2006, 
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n.p, tradução nossa)8 e, na segunda, buscava-se “identificar soldados que são considerados 

saudáveis, mas que têm uma “propensão” a desmoronar em batalha ou desenvolver problemas 

psicológicos crônicos” (HYAMS, 2006, n.p, tradução nossa)9. Portanto, os programas de 

triagem eram considerados “úteis”, porque era possível saber com precisão quais eram as tropas 

que exigiam mais cuidados em termos de custos e de preparativos para a implantação dos 

tratamentos necessários (HYAMS, 2006). 

Em conformidade com Hans Pols e Stephanie Oak (2007), a presença e o envolvimento 

dos psiquiatras em assuntos militares influenciaram no desenvolvimento da disciplina da 

psiquiatria, incorporou novas perspectivas teóricas, categorias diagnósticas e tratamentos, com 

estratégias e propostas desenvolvidas pela primeira vez nas Forças Armadas. Isto é, ocorreu “o 

desenvolvimento de extensa experiência na gestão de síndromes psiquiátricas relacionadas com 

a guerra” (POLS; OAK, 2007, p. 2.133 – tradução nossa)10. Diante disto, os Estados Unidos 

propuseram programas de triagem baseados na ideia de que existia uma relação entre a 

vulnerabilidade a as características relativamente estáveis de cada soldado, como a formação, a 

composição genética, a personalidade e, até mesmo, as consequências de experiências de 

infância. Tudo isso, conforme Hans Pols e Stephanie Oak (2007), poderia influenciar nos 

“colapsos nervosos” e por essa razão, os programas de triagem tinham como objetivo a detecção 

de traços que indicavam vulnerabilidade para problemas de saúde mental. 

Logo na Primeira Guerra Mundial, o psiquiatra Thomas W. Salmon foi o principal 

arquiteto do programa de psiquiatria militar estadunidense. Salmon também era diretor médico 

do Comitê Nacional de Higiene Mental, uma organização que buscou promover a modernização 

da psiquiatria por meio da defesa da prevenção, do tratamento e das pesquisas por detrás das 

doenças mentais. Sendo assim, ele propôs às Forças Armadas dos Estados Unidos uma série de 

exames, que seriam feitos em todos os recrutas, pelos quais se buscaria excluir todos aqueles 

que fossem considerados “indivíduos insanos, de mente fraca, psicopatas e neuropatas” (POLS; 

OAK, 2007, tradução nossa)11. Ademais, os indivíduos que possuíssem esquizofrenia12 e 

 
8 (…)  to identify troops who are already experiencing debilitating medical and psychological illnesses just before 

deployment. 
9 (…) to identify soldiers who are considered healthy but who have a “propensity” to break down in battle or 

develop chronic psychological problems. 
10 (…) the development of extensive expertise in the management of war-related psychiatric syndromes. 
11 (…) “insane, feeble-minded, psychopathic, and neuropathic individuals. 
12 Esquizofrenia – “é definida como uma síndrome clínica complexa que compreende manifestações 

psicopatológicas variadas de - pensamento, percepção, emoção, movimento e comportamento” (OLIVEIRA; 

FACINA; JÚNIOR, 2012). Desta forma, podemos entendê-la como um transtorno psicótico de personalidade que 

influencia na perda de contato com a realidade e é caracterizado pelos sintomas psicóticos, como alucinações, mas 

sem alteração de consciência, e pela alteração do pensamento. A esquizofrenia é considerada crônica e 

deteriorativa, uma vez que o paciente nunca retorna ao nível anterior ao primeiro surto. 
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retardo mental13 também eram dispensados, representando assim cerca de 2% dos recrutas. 

Contudo, a eficácia do programa não foi avaliada ou realizada e, ao final da guerra, a opinião 

compartilhada, tanto por psiquiatras quanto por oficiais das Forças Armadas, era de que a falta 

de rigidez dos processos de “rastreamento”, isto é, aqueles processos que promoveriam uma 

detecção do problema, era o motivo pela frequência de diagnósticos de casos de colapsos 

mentais (POLS; OAK, 2007). 

Estas pesquisas não pararam após o término da Primeira Guerra, pois antes mesmo da 

entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, psiquiatras estadunidenses 

começaram a buscar alternativas que pudessem contribuir para a intervenção do país na guerra 

e, por isto, esses profissionais direcionaram a sua atenção para a triagem completa de 

voluntários, quando se buscava reduzir, ou até mesmo eliminar, todos os problemas de saúde 

mental durante o recrutamento de soldados. Desta maneira, em 1940, o psicanalista Harry Stack 

Sullivan resolveu propor uma parceria com o consultor do programa de rastreamento Selective 

Service System. Sullivan tinha a crença de que indivíduos que sofressem de neurose14 ou 

desajustes psíquicos15 também deveriam ser dispensados, uma vez que ele considerava que tais 

indivíduos eram incapazes de se adequar às demandas sociais e consequentemente não 

possuíam características suficientes para se adequar à vida militar. Além disso, durante esse 

período, oficiais militares perseguiram homossexuais, pois considerava-se que a orientação 

sexual era um dos fatores que contribuía para a falta de eficácia e de moral do combate, visto 

que a homossexualidade também era vista como uma ofensa que poderia ser levada ao tribunal 

marcial (POLS; OAK, 2007). 

Por fim, esses programas de rastreio que adotaram os métodos de triagem de Sullivan 

fizeram com que cerca de 12% dos 15 milhões de homens fossem dispensados entre 1941 e 

1944, decretando uma taxa de rejeição 6% maior do que durante o período da Primeira Guerra 

Mundial e indicando que 37% dos excluídos possuíam motivos neuropsiquiátricos. Assim, a 

intenção era recrutar e compor as Forças Armadas apenas por “homens mais capazes”, mas os 

 
13 Retardo Mental – este termo é considerado antigo e diz respeito à Desordem do Desenvolvimento Intelectual. 

Esta se caracteriza por ser “um transtorno com início no período do desenvolvimento que inclui déficits 

funcionais, tanto intelectuais quanto adaptativos, nos domínios conceitual, social e prático” (VIEIRA; GIFFONI, 

2017, p. 190). 
14 Neurose – “é um quadro clínico atípico definido por sentimentos e emoções negativas. Há diversos tipos de 

neurose que podem afetar uma pessoa. Os indivíduos neuróticos possuem grandes apreensões sobre tudo a sua 

volta. Além disso, são emocionalmente vulneráveis e não reagem bem a mudanças ou críticas” (NEUROSE..., 

2019, n.p). 
15 Desajustes psíquicos ou desajustes psicológicos – são caracterizados pela oscilação de expressões emocionais 

focadas em relação às normais sociais. Isto é, alterações bruscas e normalmente não controladas de comportamento 

e de sentimentos e emoções. Quando observadas em um longo prazo, elas podem indicar desajustes tanto psíquicos 

quanto psicológicos (BROTTO, 2021). 
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efeitos dos processos de triagem não tiveram muito êxito, sobretudo porque a taxa de incidência 

de neurose entre os soldados estadunidenses era praticamente o dobro da taxa registrada na 

Primeira Guerra. Ou seja, o fracasso da seleção fez com que oficiais militares criticassem 

severamente o serviço dos psiquiatras e, por essa razão, os processos de triagem foram 

encerrados a mando do General George C. Marshall, militar e estadista estadunidense, de modo 

que vários indivíduos, que até então tinham sido dispensados, foram admitidos. Dentre eles, 

cerca de 18% foram dispensados novamente por conta dos motivos neuropsiquiátricos e 80% 

daqueles que permaneceram desempenharam um serviço satisfatório (POLS; OAK, 2007). 

 

2.3.2 Processos de Intervenção Precoce 

  

Uma vez que os processos de triagem não tiveram um êxito perto do esperado, os 

psiquiatras militares dos Estados Unidos buscaram novas alternativas para identificar os danos 

psicológicos dos indivíduos antes de sua inserção nas Forças Armadas, e que também auxiliasse 

na detecção e nos diagnósticos de qual seria o melhor tratamento para o sofrimento psicológico 

decorrente dos conflitos armados. Logo, durante a Primeira Guerra Mundial, psiquiatras 

britânicos identificaram uma condição intrigante em suas tropas e a denominaram como 

“choque de bomba”, ou seja, vários sintomas físicos e psicológicos, como “gagueira, choro, 

tremor, paralisia, estupor, mutismo, surdez, cegueira, ataques de ansiedade, insônia, confusão, 

amnésia, alucinações, pesadelos, problemas cardíacos, vômitos e distúrbios intestinais” (POLS; 

OAK, 2007, n.p, tradução nossa)16 eram apresentados pelos veteranos de guerra. Sendo assim, 

estes soldados não apresentavam somente a incapacidade de lutar e de estarem nos campos de 

batalha, mas também questões médicas, morais e relacionadas à disciplina militar (POLS; 

OAK, 2007). 

Diferentemente dos médicos, os oficiais classificavam isso como sendo fraqueza, 

covardia e até mesmo fingimento, porém as pesquisas evidenciavam que essas questões tinham 

natureza neurológica e que os efeitos dos projéteis explodindo influenciavam levavam a esse 

choque, denominado de shell shock, usualmente chamado em português de “trauma de guerra”. 

Charles S. Myers e W. H. R. Rivers foram os primeiros psiquiatras a defenderam a condição de 

natureza psicológica e a introduzirem intervenções psicoterapêuticas como uma possível 

solução. Desta forma, em conformidade Hans Pols e Stephanie Oak (2007), os processos de 

intervenção precoce começaram a ser desenvolvidos logo após os Estados Unidos se 

 
16 (…) stuttering, crying, trembling, paralysis, stupor, mutism, deafness, blindness, anxiety attacks, insomnia, 

confusion, amnesia, hallucinations, nightmares, heart problems, vomiting, and intestinal disorders. 
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envolverem na Primeira Guerra Mundial e após a visita de Salmon ao Reino Unido. O psiquiatra 

estadunidense buscou entender e pesquisar mais sobre os métodos de tratamento desenvolvidos 

pelos médicos britânicos quanto ao trauma de guerra. Aproximadamente 15% dos soldados 

britânicos eram dispensados ao serem diagnosticados com os efeitos e os relatórios produzidos 

por Salmon se tornaram a base da psiquiatria militar estadunidense. 

 Salmon procurava entender a chamada “neurose de guerra”, ele afirmava que se tratava 

de “uma fuga inconsciente de uma situação intolerável caracterizada por um conflito entre o 

instinto de autopreservação e as exigências do dever” (POLS; OAK, 2007, n.p, tradução 

nossa)17. Ou seja, era uma reação psicológica ao estresse proporcionado pela guerra e não uma 

predisposição às doenças mentais. Por essa razão, o psiquiatra acreditava que instalações 

hospitalares seriam o melhor tratamento dado, e defendeu a ideia de que os psiquiatras também 

precisavam ser alocados para o mais perto possível dos soldados e respeitando também as 

exigências militares (POLS; OAK, 2007). 

 Portanto, segundo Pols e Oak (2007), o tratamento recomendatório foi implementado e 

as estações de compensação de vítimas18 foram direcionadas para perto das vítimas, ou em 

localizações a alguns quilômetros das linhas de combate. Os soldados que se encontravam em 

situações de estresse e aparentavam nervosismo recebiam um período de descanso, medicação 

e uma alimentação adequada, porque acreditava-se que essas formas simples de psicoterapia 

poderiam garantir um sentimento de otimismo causado pela persuasão. Isso possibilitou que os 

médicos explicassem que tal reação era normal e que com o distanciamento do campo de 

batalha, esses efeitos passariam com alguns dias visto que o objetivo era fazer com que o maior 

número possível de soldados voltasse à linha de frente. 

Além de iniciarem tratamentos, com a ajuda da experiência dos psiquiatras britânicos e 

de Salmon, o psiquiatra estadunidense, concluiu-se que os sintomas de angústia mental se 

tornavam arraigados e resistentes quando os tratados não eram realizados e, por essa razão, o 

início de tratamentos imediatos promovia maiores taxas de recuperação e de incapacidade 

psiquiátricas ao longo prazo. Contudo, com a eclosão da Segunda Guerra Mundial, novas 

pesquisas precisaram ser realizadas, principalmente porque os militares acreditavam que a 

triagem era capaz de eliminar todos os distúrbios psiquiátricos no pós-combate e, durante a 

 
17 (…) an unconscious escape from an intolerable situation characterized by a conflict between the instinct of self-

preservation and the demands of one’s duty. 
18 Estações de compensação de vítimas – este nome é utilizado pelo Exército britânico e por outros Exércitos 

pertencentes a Comunidade Europeia para referenciar um médico militar ou uma equipe médica que se encontra 

atrás das linhas de frente. Ou seja, estes profissionais possuem uma maior facilidade e acessibilidade aos soldados 

que se encontram na linha de frente, o que promove cuidados e tratamentos mais rápidos. 
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campanha da Tunísia em 1943, notou-se que 34% dos transtornos relacionados à batalha eram 

neuropsiquiátricos. Apesar da política de repatriação19 adotada pelo exército dos Estados 

Unidos, as taxas se tornaram cada vez maiores, o que fez com que um grupo de psiquiatras de 

orientação psicanalítica fosse criado. No início, a ideia da implementação de programas de 

psiquiatria avançada, uma solução já proposta por Salmon, foi defendida ferozmente, 

entretanto, ainda em 1943, Grinker e John P. Spiegel propuseram um tratamento 

psicoterapêutico com os soldados da linha de frente da Força Aérea dos Estados Unidos (POLS; 

OAK, 2007). 

Conforme Pols e Oak (2007), o tratamento consistia na injeção de pentotal de sódio em 

soldados traumatizados, substância que induziria ao sono, levando os pacientes a reviver as 

experiências traumáticas do campo de batalha com o propósito de amenizar a gravidade das 

experiências. Mas, mesmo com a recuperação de vários soldados, ambos concluíram que os 

indivíduos eram pessoas normais que lidavam com o estresse excessivo e incessante da guerra. 

Posto isso, William C. Menninger, chefe da divisão de neuropsiquiatria do Surgeon General's 

Office do Exército dos EUA, começou a defender o uso da psicanálise, da pesquisa científica 

em psiquiatria e de uma aplicação mais ampla do conhecimento psiquiátrico na solução de 

problemas pessoais e problemas sociais. O envolvimento de cientistas sociais seria capaz de 

enriquecer ainda mais o foco teórico da psiquiatria e da predisposição individual para os fatores 

ambientais presenciados pelos soldados, a “neurose de guerra” também poderia ser explicada 

por meio dos sentimentos, valores e questões morais, o que facilitaria a implementação de 

medidas eficazes quanto à situação das Forças Armadas (POLS; OAK, 2007). 

Logo, a coesão do grupo seria, então, um fator essencial para manter o moral ao longo 

da guerra e, a partir disso, uma equipe de cientistas sociais liderada por Samuel Stouffer realizou 

estudos quanto ao moral dos soldados e concluiu-se que este 

estava inversamente relacionado à incidência de colapso e intimamente ligado à 

confiança que os soldados tinham em seus oficiais, seu treinamento, seu equipamento, 

suas armas e seus colegas soldados. O moral também foi associado ao grau de apoio 

percebido da frente doméstica. Mais significativamente, estava relacionado à força 

dos laços emocionais entre os soldados e entre os soldados e seus comandantes 

(POLS; OAK, 2007, n.p, tradução nossa)20. 

 

 
19 Política de Repatriação – a política de repatriação pode ser voluntária ou forçada e diz respeito ao processo de 

devolução de indivíduos para os seus países de origem ou de cidadania. 
20 (…) was inversely related to breakdown incidence and intimately linked to the trust soldiers had in their officers, 

their training, their outfit, their weapons, and their fellow soldiers. Morale was also associated with the degree of 

perceived support from the home front. Most significantly, it was related to the strength of the emotional bonds 

among soldiers and between soldiers and their commanders. 
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Tal questão foi tão importante que levou a outros estudos e conclusões, uma delas foi feita pelo 

psiquiatra militar estadunidense, Albert Glass, que afirmou que a contribuição mais 

significativa da Segunda Guerra Mundial era   

o reconhecimento da influência sustentadora do pequeno grupo de combate ou de seus 

membros específicos, diversamente chamados de “identificação de grupo”, “coesão 

do grupo”, “sistema de camaradagem” e “liderança”. (APPEL apud POLS; OAK, 

2007, n.p, tradução nossa)21.  

 

Portanto, diante de todos os dados coletados e resultados obtidos, descobriu-se que 40% 

dos casos de colapso nervoso aconteciam no exterior e apenas uma parte deles em soldados que 

se encontravam nas linhas de frente enquanto 60% eram diagnosticados nas Forças Armadas 

estadunidenses. Logo, o transtorno psiquiátrico não estava relacionado apenas às tarefas da 

linha de frente, mas a uma série de fatores que incluíam a falta de moral, o baixo status e a 

discriminação que vários soldados sofriam no exército. Ademais, outras pesquisas também 

chamavam a atenção para a etiologia do transtorno de estresse pós-traumático (PTSD), o que 

diminuiu o efeito traumático inicial e evidenciou a importância dos fatores contextuais e da 

percepção quanto ao apoio social, a ansiedade e a depressão preexistente nos históricos 

familiares (POLS; OAK, 2007). 

 Esses processos tiveram continuidade apesar do fim desses dois grandes conflitos e, na 

Guerra da Coreias, cerca de 250 em 1.000 soldados eram afetados por questões 

neuropsiquiátricas. Por essa razão, os programas de psiquiatria avançada apresentavam 

dificuldade, sobretudo porque aproximadamente 80% dos soldados vítimas de doenças 

neuropsiquiátricas voltavam para o campo de batalha, o que não acontecia na Segunda Guerra 

Mundial e possibilitava o tratamento ao longo prazo. Já na Guerra do Vietnã, serviços 

psiquiátricos extensos e bem equipados que foram desenvolvidos para tratar os problemas 

mentais dos soldados e, ao decorrer do conflito, notou-se que a incidência de estresse 

relacionada ao combate representava menos de 5% de todos os casos médicos registrados. 

Ademais, tendo em vista o histórico da Segunda Guerra Mundial, muitos médicos solicitaram 

que o período de serviço fosse limitado a um ano e mesclado com períodos frequentes de 

descanso e relaxamento, uma vez que estes promoviam uma diminuição da incidência de 

colapso mental (POLS; OAK, 2007). 

 

 
21 perhaps the most significant contribution of World War II military psychiatry was recognition of the sustaining 

influence of the small combat group or particular members thereof, variously termed ‘group identification,’ ‘group 

cohesiveness,’ ‘the buddy system,’ and ‘leadership.’ 
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2.3.3 Programas de Tratamento 

          

Juntamente às tentativas anteriores, os programas de tratamento também foram 

desenvolvidos e implementados ao longo das guerras, sobretudo por causa das pesquisas que 

tinham vítimas de guerra que desenvolviam doenças neuropsiquiátricas como principal foco. 

No início da Primeira Guerra Mundial, Thomas W. Salmon relutou fortemente em encaminhar 

soldados para hospitais psiquiátricos dado o estigma associado a essas instituições. Salmon 

também defendia que os veteranos de guerra não eram afetados de maneira significativa por 

doenças mentais, por isto o tratamento ambulatorial seria o melhor dentre todos os existentes 

(POLS; OAK, 2007).  

Entretanto, em 1921, 27% dos ex-militares que eram hospitalizados apresentavam casos 

neuropsiquiátricos, tendo um aumento em 1927 quando os casos já correspondiam a 46,7%. 

Ainda durante esse conflito, a Legião Americana (American Legion), uma organização 

estadunidense sem fins lucrativos, defendia um melhor tratamento e um direito a uma maior 

pensão para os soldados, especialmente para aqueles que eram veteranos de guerra. Mas, apenas 

em 1925, o tema foi debatido, porque os psiquiatras começaram a duvidar da sensatez quanto 

ao fornecimento de pensões, acreditando que tal ação reforçaria a deficiência e que contribuiria 

para o problema do grande número de ex-militares que ainda sofria “deficiências psiquiátricas” 

após a guerra (POLS; OAK, 2007). 

 O retorno e reintegração dos veteranos à sociedade começou a ser acompanhado ao final 

da Segunda Guerra Mundial, principalmente porque procurava-se entender o comportamento 

desses indivíduos e os relacionamentos cultivados no trabalho, na comunidade local e no 

ambiente familiar. No caso dos Estados Unidos, a Declaração de Direitos dos Militares (GI Bill 

of Rights) proporcionou o financiamento do ensino superior e o acesso mais fácil às hipotecas, 

um incentivo do governo estadunidense para os veteranos, sobretudo porque havia uma 

teorização por parte dos psiquiatras que os problemas desenvolvidos ao longo das guerras 

poderiam ser contrabalanceados com a presença de uma comunidade compreensiva e solidária. 

Em contrapartida, o consenso psiquiátrico compartilhado sustentava que os soldados não teriam 

consequências ao longo prazo, porque a recuperação de episódios de colapso mental, que 

aconteciam em combate normalmente, tinham um uma relação com doenças preexistentes. Ou 

seja, algumas deficiências psiquiátricas derivavam de doenças nas quais os soldados já 

apresentavam ou possuíam antes mesmo do combate. 

Por fim, após a Guerra do Vietnã, os psiquiatras militares perceberam que as síndromes 

psiquiátricas do pós-guerra não tinham sido uma área de estudo desenvolvida tendo em vista a 
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pouca atenção dedicada para essas questões, tal fato promoveu, então, uma grande mudança 

quanto aos interesses e aos focos dos profissionais quanto às doenças psiquiátricas. Uma 

pesquisa epidemiológica realizada quinze anos depois da retirada dos Estados Unidos do Vietnã 

demonstrou que 480.000 de 3,15 milhões de soldados estadunidenses (ou seja, 15%) sofriam 

de PTSD por conta do serviço prestado e quase 1 milhão de ex-funcionários das Forças 

Armadas também (POLS; OAK, 2007). 

 

2.4 As implicações do pós-guerra e as tentativas de retorno, de reconexão e de 

reintegração 

 

Levando em conta os assuntos explorados nos tópicos anteriores, podemos visualizar e 

compreender que diversas explicações foram elaboradas, principalmente por conta da taxa 

elevada de PTSD que afetou veteranos da Guerra do Vietnã. O diagnóstico de PTSD era 

controverso, pois as divergências sobre sua definição e mensuração ainda permaneciam apesar 

dos estudos. Além disso, havia uma questão social que era enfatizada e alimentada pela mídia, 

onde o entendimento era de que “os soldados entravam e saíam da guerra como indivíduos, em 

vez de em unidades unidas, retornando aos Estados Unidos polarizados, onde eram 

frequentemente insultados em vez de celebrados como heróis, além de sofrerem as dores do 

estigma e do alto desemprego” (POLS; OAK, 2007, n.p). 

 Tendo em consideração o tamanho do problema, psiquiatras e psicólogos 

estadunidenses iniciaram novos projetos de pesquisa que buscaram traçar estratégias de 

tratamento para o PTSD. Dentre elas, estavam os tratamentos especializados que incluíam o 

uso de medicamentos antidepressivos e psicoterapias que poderiam ser tanto individuais quanto 

em grupo, além da ampla base de evidências que levavam a eficácia de terapias cognitivas-

comportamentais com foco em traumas apresentados individualmente ou em grupo de 

veteranos. Todavia, os debates entre os psiquiatras em torno do PTSD ainda eram compostos 

por uma entidade diagnóstica que independia de estados de ansiedade e depressão também 

apresentados pelos veteranos de guerra (POLS; OAK, 2007). 

 Por fim, de acordo com Pols e Oak (2007), nos últimos anos, principalmente por causa 

da Guerra do Golfo Pérsico e da Guerra do Iraque, percebeu-se que os militares não utilizam o 

máximo de recursos à sua disposição para investirem em pesquisas científicas no âmbito 

psiquiátrico. Dentro das Forças Armadas, o estigma em torno das doenças mentais é ainda 

classificado como fraqueza, caráter fraco e covardia pela maioria dos exércitos. Por essa razão, 
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os soldados possuem receio, medo do possível constrangimento, dificuldades em dialogar sobre 

o assunto tanto com colegas quanto com outros oficiais, além de classificarem as doenças 

mentais como uma interferência quanto à ascensão e às oportunidades dentro das Forças 

Armadas. 

 A mídia focou na Síndrome da Guerra do Golfo22 após o encerramento desta e não nas 

questões ligadas ao PTSD. Por isto, é importante ressaltar que os veteranos de guerra chegaram 

a relatar 

sintomas de fadiga, deficiência cognitiva, dores de cabeça, depressão, ansiedade, 

insônia, tonturas, dores nas articulações e falta de ar, que eles relacionaram às 

condições específicas desse conflito, incluindo exposição a riscos ambientais, como a 

queima de poços de petróleo e urânio empobrecido, pesticidas e os efeitos colaterais 

das vacinações (POLS; OAK, 2007, n.p, tradução nossa)23. 

 

Desta forma, alguns psiquiatras concluíram que a maior parte dos veteranos possuem um 

componente psicogênico significativo e persistente que, apesar dos sintomas variarem entre as 

guerras, acaba sendo geral e tende a resistir as explicações psicogênicas quanto à sua condição. 

No entanto, um historiador chamado Edgar Jones realizou uma comparação dos sintomas 

relatados pelos veteranos que receberam pensões por distúrbios nos pós combate desde os anos 

de 1900 até aqueles que participaram da Guerra do Golfo Pérsico e concluiu que as síndromes 

relatadas eram específicas de cada guerra e, por essa razão, existia uma dificuldade em 

identificá-las e em promover tratamentos eficazes (POLS; OAK, 2007). 

 Ademais, Jones também destacou que as síndromes de cada guerra estavam mais 

voltadas para as preocupações culturais mais amplas do que para o avanço do conhecimento 

médico ao longo dos conflitos e para a maneira na qual os profissionais, em especial os 

psiquiatras, categorizavam e interpretações diante das questões biológicas e funcionais. Logo, 

também se notou que os valores disseminados socialmente e a perspectiva da sociedade quanto 

aos veteranos era um obstáculo recorrente quanto à reconexão e reinserção deles. Por 

consequência, quando se tocava no assunto acerca da guerra visto que ele era, muitas vezes 

evitado, era perceptível que o pensamento compartilhado pela maior parte da sociedade era de 

 
22 Síndrome da Guerra do Golfo – A Síndrome da Guerra do Golfo é uma doença caracterizada por diversos 

sintomas apresentados por civis e soldados que se encontravam perto de áreas de conflito ou demolições de armas 

químicas durante a Guerra do Golfo em 1991. Não há uma comprovação do que causou a síndrome, apenas 

especulações que vão desde a aplicação de vacinas em soldados com o intuito de protegê-los contra ataques 

químicos e biológicos até as exposições a substâncias tóxicas, como brometo de piridostigmina, 

pesticidas organofosforados, armas químicas e urânio empobrecido. 
23 (…) symptoms of fatigue, cognitive impairment, headaches, depression, anxiety, insomnia, dizziness, joint 

pains, and shortness of breath, which they related to the specific conditions of that conflict, including exposure to 

environmental hazards such as burning oil wells and depleted uranium, pesticides, and the side effects of 

vaccinations. 

https://www.infoescola.com/elementos-quimicos/uranio/
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que ex-combatentes e veteranos de guerra tinham perdido “seu lado humano” dependendo da 

função exercida ao longo da guerra. Nesta lógica, dependendo do resultado apresentado por um 

país, as atividades e funções desempenhadas eram julgadas e classificadas como “melhores ou 

piores”, isto é, ou os veteranos eram tidos como heróis, ou como vilões. Por fim, todas essas 

questões dificultavam a recuperação da maioria dos soldados e a volta para a sociedade civil 

poderia ocasionar gatilhos e mudanças de comportamento que nem sempre eram acompanhados 

dados os estigmas e os valores sociais (POLS; OAK, 2007). 

 Ainda em conformidade com Jones, a mitigação dos sintomas das síndromes do pós-

guerra deveria ser fornecida pelo atendimento médico em ambientes de cuidados primários 

visto que a maior parte dos veteranos recorriam a esses locais em um primeiro momento. Nesse 

sentido, os veteranos de guerra que procurassem ajuda deveriam ser tratados pela gravidade da 

queixa, focando assim na sua recuperação e evitando a todo custo o sofrimento, os traumas e 

consequentemente o comportamento doentio. Em casos em que a melhora não fosse observada, 

os psiquiatras e especialistas no assunto deveriam interferir (POLS; OAK, 2007). 

Após a Guerra do Vietnã, – sendo esta um outro conflito que estimulou a mudança de 

opiniões quanto à natureza da guerra e sobre as deficiências psiquiátricas desenvolvidas pelos 

soldados ao longo do tempo – a opinião compartilhada era que a recuperação poderia ser rápida 

com os tratamentos certos e as reações psicológicas reversíveis. No entanto, o surgimento da 

categoria diagnóstica em torno do PTSD foi tido como uma deficiência psiquiátrica de longo 

prazo associada aos traumas de guerra apesar do diagnóstico controverso, essa última 

característica levou a aplicação de números maiores de condições e consequentemente a sua 

banalização onde os críticos alegavam e rotulavam a sociedade ocidental como apaixonada e 

obcecada por traumas, principalmente quando os mesmos estivessem associados a atos 

terroristas e grandes convulsões (POLS; OAK, 2007). 

Entretanto, após a Guerra do Golfo Pérsico, vários profissionais, ao invés de tentarem 

identificar síndromes psiquiátricas específicas relacionadas à guerra, propuseram abordagens 

ancoradas em ambientes de atenção primária a saúde invés da intervenção médica especializada 

juntamente com a maior participação de cientistas sociais. A atenção dos psiquiatras militares 

era a saúde mental das forças de combate para vencer a guerra e não o depois. A saúde mental 

dos civis em áreas afetadas pela guerra também não era considerada, mesmo que os danos e os 

traumas na sociedade civil excedessem significativamente os militares (POLS; OAK, 2007). 
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2.5 A Questão de Gênero e a presença feminina em conflitos armados 

 

O patriarcalismo é uma das principais marcas das estruturas sociais por todo o mundo e 

por toda a história, contudo, cada vez mais as mulheres têm conquistado seu espaço e não se 

calado frente à condição de subserviência e violência concebida e mantida pela sociedade 

conservadora. Esse cenário patriarcal ainda precisa sofrer mudanças radicais para se tornar 

igualitário e assegurar não só a integridade física e psicológica das mulheres, como também 

possibilitar que condições de trabalho, acesso à educação, segurança e saúde sejam garantidos 

na mesma proporção e com as mesmas oportunidades dadas aos homens (CISNE, 2015). 

Na atual conjuntura, as necessidades masculinas são comumente favorecidas em 

detrimento das demandas femininas, o que fica claro ao se observar a diferença de tratamento 

concedido aos soldados do gênero masculino e do gênero feminino. Os próprios papéis dentro 

das Forças Armadas indicam a diferença entre ambos os gêneros e, neste cenário, não apenas a 

importância das mulheres e o reconhecimento de suas funções em momentos de conflitos são 

tratados com insignificância, como também a saúde física e mental dessas mulheres é 

negligenciada, o que pode resultar em traumas profundos (DURAND, 1998). A partir desses 

entendimentos, nesta seção, iremos discutir mais a fundo as discrepâncias entre o tratamento 

dado às mulheres e aos homens não só na sociedade civil, mas também, e principalmente, em 

contextos de guerra. 

 

2.5.1   A imagem da mulher na sociedade patriarcal 

 

Durante toda a história,  

 
mulheres ficaram em segundo plano quando o assunto relacionava-se à história e 

feitos da humanidade. Trancafiadas em castelos, palácios ou simples moradias, 

as  mulheres não tinham vez na história escrita pelos homens [...], visto que, somente 

o espaço público, destinado aos homens, possuía importância. Era nesse espaço 

público que ocorriam os grandes acontecimentos da humanidade, onde seus 

orquestradores eram homens na quase totalidade. (FOLLADOR, 2009, p. 3).      

 

Nesse cenário, as mulheres são representadas pelo olhar masculino como frágeis, sendo 

incapazes de se proteger ou, até mesmo, de falar por si mesmas. Quando retratadas como fortes, 

a representação vem de forma negativa, sendo definidas como grosseiras e tendo sua imagem 

masculinizada. Nessas narrativas, outras dicotomias são usadas, como a de vítima ou culpada, 

santa ou pecadora, sempre com a intenção de reforçar e garantir a superioridade do homem em 

relação à mulher (VASCONCELOS, 2005). Nessa conjuntura patriarcal, o sistema político, 
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social e econômico se constitui a partir de privilégios e da legitimação das “relações de 

violências, opressões e explorações sobre as mulheres” (CISNE, 2015, p.139).  

À vista desses entendimentos, levanta-se a problemática acerca da divisão sexual do 

trabalho, que se fundamenta tanto na hierarquização e desigualdade no que tange ao “acesso 

aos meios de produção, ao trabalho e à riqueza por ele produzida” (CISNE, 2015, p. 140) quanto 

na separação dos tipos de função exercida em “feminino” e “masculino”. Assim, cargos 

considerados exclusivamente femininos são desvalorizados e em algumas situações - trabalho 

doméstico, por exemplo - sequer são vistos como trabalho. Por outro lado, as posições 

consideradas masculinas recebem melhor remuneração e são mais valorizadas na sociedade 

(CISNE, 2015). Essa conjuntura, apesar de enraizada socialmente, não possui explicações 

naturais, uma vez que é imposta sobre as mulheres a partir de coerções sociais e históricas, bem 

como o casamento, a conjugalidade e o patriarcado (ZERZAN, 2011).  Assim, a divisão do 

trabalho a partir dos sexos pode ser analisada de forma semelhante ao gênero, que é visto como 

uma convenção estabelecida a partir de construções sociológicas, políticas e culturais, não 

sendo, necessariamente, baseada em questões biológicas (FOLLADOR, 2009). 

 

2.5.2 As mulheres e sua representatividade dentro dos conflitos armados 

 

As discrepâncias entre o tratamento dado às mulheres e a forma como os homens são 

vistos pela sociedade patriarcal não se restringem apenas à sociedade civil, de modo que em 

contextos de guerra e no interior das forças armadas, as mulheres e os relatos acerca do que 

aconteceu e do que acontece “foi escrito por homens e sobre homens” (ALEKSIÉVITCH, 2016, 

p. 12). Partindo do pressuposto de que a “transformação” de homens em soldados parte de um 

treinamento misógino cujo foco é lutar e vencer, entende-se que as práticas militares 

inferiorizam qualquer comportamento que seja considerado feminino, pois, de acordo com esse 

pensamento, ser um soldado implica em atos de “heroica masculinidade” (TICKNER, 2001). 

Essa visão não apenas reforça as instituições de subserviência como também enfatiza uma 

suposta “mulher vulnerável”, que precisa ser salva e não é capaz de se defender sozinha. Além 

disso, tal pensamento é fundamental para sustentar e legitimar a violência contra o aparente 

inimigo que deve ser abatido antes de colocar em risco a integridade e a vida das mulheres e de 

outros grupos considerados vulneráveis (TICKNER, 2001). 

Assim sendo, “tudo o que sabemos da guerra conhecemos por uma ‘voz masculina’. 

Somos todos prisioneiros de representações e sensações masculinas da guerra. [...] Já as 

mulheres estão caladas.” (ALEKSIÉVITCH, 2016, p. 12). Todavia, isso não significa que as 
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mulheres não participaram dos conflitos armados que aconteceram e acontecem no mundo, mas 

sim que a história dessas mulheres e suas funções não recebem a visibilidade e a importância 

que é atribuída aos homens, mesmo que ambos exerçam a mesma função. Deste modo, essas 

narrativas objetivam tornar as mulheres e seus feitos invisíveis e insignificantes (TICKNER, 

2001). No entanto, ao longo da história, mulheres trabalharam como enfermeiras, lavadeiras e 

cozinheiras em diversas guerras (TICKNER, 2001), mas, em muitos momentos, também 

exerceram papéis que, supostamente, seriam realizados apenas por homens. 

Nesse sentido e contrariando o perfil socialmente imposto e esperado (um ser frágil, que 

nasceu para zelar e cuidar do outro (FOLLADOR, 2009)), em vários momentos, mulheres se 

desviaram do ideal patriarcal e exerceram funções que não atendiam a essas expectativas, mas 

que condiziam com suas próprias vontades e necessidades. Como exemplo, pode-se citar as 

inúmeras mulheres russas que lutaram na Segunda Guerra Mundial e atuaram, também, como 

fuzileiros, pilotos, motoristas, coronéis, sapadores, comandantes de canhões, entre muitas 

outras funções, mesmo que muitos desses cargos sequer tenham denominação feminina própria 

(ALEKSIÉVITCH, 2016). 

Atualmente, cada vez mais mulheres se juntam aos exércitos de seus países ou aos 

grupos armados que combatem selvagerias e opressões disseminadas ao redor do mundo 

(TICKNER, 2001). Como exemplo, pode-se citar o importante papel exercido pelas “Yekîneyên 

Parastina Jin (YPJ)” (em português, Unidades de Proteção à Mulher) na luta curda contra o 

Estado Islâmico (EI). As YPJ são unidades combatentes compostas somente por mulheres, que 

juntamente com as Yekîneyên Parastina Gel (YPG) - Unidades de Proteção do Povo, atuam em 

prol da defesa do povo curdo na região de Rojava (PEOPLE'S DEFENSE UNITS, [20--]). Essas 

mulheres não só estão em busca de cessar a violência causada pelo EI, que afeta diretamente as 

mulheres curdas, como também procuram conquistar mais representatividade e direitos 

políticos e sociais dentro do contexto em que vivem (DIRIK, 2016). 

Todavia, pouco se houve falar sobre elas e sua luta, assim como a maioria das mulheres 

que participaram ativamente de conflitos e raramente têm suas histórias contadas. Isso pois, 

talvez, a narrativa usual não seja descrita de forma tão complexa e esteja preocupada em relatar 

grandes feitos e estratégias de combate de modo mais direto, enquanto a “guerra ‘feminina’ tem 

suas próprias cores, cheiros, sua iluminação e seu espaço sentimental. Suas próprias palavras. 

Nela, não há heróis nem façanhas incríveis, há apenas pessoas ocupadas com uma tarefa 

desumanamente humana.” (ALEKSIÉVITCH, 2016, p. 12). 
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2.5.3 A saúde mental e a sua relação com a questão de gênero 

 

Tendo em vista o que foi anteriormente apresentado, é necessário chamar atenção para 

uma outra discussão que exprime a diferença de tratamento recebida por homens e mulheres 

nas forças armadas: o impacto das funções militares na saúde mental feminina e a violência 

física e psicológica sofrida pelas mulheres soldado. Como dito previamente, cada vez mais 

mulheres compõem as forças militares de suas nações, mesmo que esse número ainda seja muito 

pequeno em relação ao contingente masculino. Porém, o tratamento e acompanhamento da 

saúde mental - diretamente relacionada à integridade física - ainda não se desenvolve como um 

ponto essencial no auxílio fornecido aos soldados, principalmente aos do gênero feminino 

(COUNCIL OF EUROPE, 2016; DURAND, 1998).   

Como anteriormente apresentado, muitos soldados sofrem com doenças mentais 

provenientes de experiências traumáticas vividas em contextos de guerra, no entanto, reitera-se 

que a maior parte desses militares não procura o tratamento adequado devido aos tabus 

existentes em torno do tema. Ainda nesta conjuntura, pesquisas indicam que nas mulheres 

soldado, a principal causa do transtorno de estresse pós-traumático (PTSD) está relacionada a 

abusos sexuais sofridos no ambiente militar. Assim sendo, a probabilidade de uma mulher 

desenvolver PTSD crônico após a exposição a um evento traumático é superior a quatro vezes 

em relação às chances de um homem. Desta forma, o auxílio psicológico aos soldados do gênero 

feminino deve não apenas se preocupar em tratar as consequências após o trauma, mas também 

em intervir e prevenir que esses eventos ocorram e ocasionem transtornos que colocam em risco 

o bem-estar físico e mental das mulheres, principalmente quando considera-se a crescente 

entrada feminina nas Forças Armadas (DURAND, 1998). 
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3 APRESENTAÇÃO DO COMITÊ 

 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) iniciou suas atividades após a sua 

Constituição entrar em vigor no dia 07 de abril de 1948 – uma data na qual comemora-se o Dia 

Mundial da Saúde. Para a organização, a saúde é tida como um estado de completo bem-estar 

físico, mental e social, e não apenas a ausência de doenças ou enfermidades. Ademais, o acesso 

à saúde é tido como um dos direitos fundamentais de todo ser humano, sem distinção de raça, 

religião, ideologia política ou condição econômica ou social. Por essa razão, acredita-se que a 

saúde mundial é condição fundamental para o alcance da paz e da segurança e depende da mais 

ampla cooperação de indivíduos e países. 

Visto o reconhecimento crescente da importância da saúde mental e da sua relação com 

o desenvolvimento global, a OMS iniciou a designação de maiores investimentos em diferentes 

frentes, sendo elas a conscientização da saúde mental com o objetivo de aumentar a 

compreensão e reduzir o preconceito, o aumento do acesso aos cuidados destinados à saúde 

mental de qualidade e de tratamentos mais eficazes e, sobretudo, para as pesquisas que buscam 

identificar novas formas de tratamento e para desenvolver aqueles já existentes (WORLD 

HEALTH ORGANIZATION, 2021). 

 A organização é formada por médicos, pesquisadores, especialistas em saúde pública e 

por profissionais da área administrativa, financeira e de sistema de comunicação e seu principal 

foco é a produção de conhecimento quanto às questões de saúde, visto que ela possui a Divisão 

Científica (The Science Division), uma área dentro da organização que procura garantir a 

expansão da ciência e da inovação para que a saúde global seja alcançada juntamente com o 

impacto em vários países. Dessa forma, a produção de pesquisas, de artigos e, sobretudo, de 

conhecimento proporciona a qualidade das normas e padrões compartilhados mundialmente e 

promove o uso de tecnologias digitais para melhorar os resultados de saúde (WORLD 

HEALTH ORGANIZATION, 2021). 

Além disso, a saúde mental foi incluída nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

e deste modo, no ano de 2019, a organização internacional realizou a Iniciativa Especial da 

OMS para a Saúde Mental (2019-2023): Cobertura Universal de Saúde para Saúde Mental que 

tem o objetivo de garantir a acessibilidade aos cuidados necessários e de qualidade em 12 países 

tidos como prioritários e para mais de 100 milhões de pessoas. A depressão é uma das principais 

causadoras de deficiência e o suicídio é a segunda principal causa de mortes prematuras em 

jovens de 15 a 29 anos, além de que “pessoas com graves problemas de saúde mental morrem 

prematuramente - até duas décadas antes - devido a problemas físicos evitáveis” (WORLD 
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HEALTH ORGANIZATION, 2021, n.p, tradução nossa)24. Portanto, na presente cúpula, a 

questão da saúde mental, em especial a de soldados em conflitos armados e a de veteranos de 

guerra, será o ponto explorado em conjunto com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 

de número três da Agenda 2030 das Nações Unidas (ONU) que visa promover a boa saúde e o 

bem-estar mundial.  

Assim sendo, o presente comitê conta com cinquenta delegações e se caracteriza como 

uma reunião importante da OMS na cidade de Toronto, durante os dias 10 a 13 de outubro de 

2021. A atual cúpula será realizada na forma de moderação tradicional e por lista de oradores, 

em língua portuguesa e buscará formular resoluções de caráter recomendatório. As discussões 

serão pautadas nos números significativos de perdas nos conflitos armados do século XX e nos 

distúrbios mentais apresentados pelas testemunhas e sobreviventes dos acontecimentos. O 

intuito é promover a reflexão e a compreensão das doenças mentais que afetam os soldados 

envolvidos nesses ambientes e nas consequências para veteranos de guerra, visando-se a 

mitigação da problemática. 

Por fim, os debates vão tangenciar os possíveis processos, sejam eles de tratamento, de 

inserção ou de prevenção, tendo em vista os problemas de saúde mental e o preconceito com 

distúrbios psicológicos apresentados por veteranos de guerra, influenciando assim na sua 

dificuldade de reinserção na sociedade. Tendo isso em vista, iremos debater acerca da 

designação de recursos e a discrepância no auxílio dado aos soldados do gênero feminino e 

masculino. Por conseguinte, visando à cooperação em prol do reconhecimento da importância 

da saúde mental, têm-se as políticas públicas e programas sociais como as principais 

ferramentas de combate, o que demanda uma discussão séria e articulada por parte de cada 

representação do presente comitê durante os debates.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
24 People with severe mental health conditions die prematurely – as much as two decades early – due to preventable 

physical conditions. 
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4 PRINCIPAIS POSICIONAMENTOS 

 

Levando em consideração a gama de atores no sistema internacional e de seus 

posicionamentos, esse tópico tratará, de maneira geral, dos focos e das iniciativas divididas em 

bloco de países e Organizações Não Governamentais (ONGs) para a melhor compreensão. 

 

4.1 Atores favoráveis ao reconhecimento da importância da saúde mental 

 

Alguns países e organizações representados na OMS são favoráveis ao reconhecimento 

da importância da saúde mental e por essa razão, há uma diversidade de iniciativas tomadas 

tanto por países quanto por ONGs. Em alguns casos, os países preferem aderir ao papel de 

financiadores e investidores de pesquisas científicas e atividades de cooperação internacional 

e, em outros, eles optam pela implementação de políticas públicas no âmbito interno para 

conseguirem atender melhor as demandas por parte das suas Forças Armadas e da sua própria 

sociedade civil quando ela se encontra dentro do conflito armado, assim como os militares, por 

alguma razão. 

 

4.1.1 Países financiadores e investidores em pesquisas científicas e atividades de 

cooperação internacional 

 

Considerando os altos registros quanto às taxas de ansiedade, depressão e suicídio em 

alguns países, estes decidiram implementar políticas públicas e designar recursos financeiros 

para a produção de pesquisas científicas tanto na área psiquiátrica quanto na psicológica. O 

objetivo, de maneira geral, é promover uma mudança no entendimento ao redor das Forças 

Armadas e de todas as atividades desempenhadas, ressaltando sua importância, e suas 

aplicações e seus serviços fora do ambiente de combate. Entretanto, o financiamento de 

pesquisas e de capacitação de profissionais é considerado a maneira mais eficiente e, até 

mesmo, estratégica para o tratamento de doenças mentais que afetam diversos veteranos. 

A Austrália é um dos países com maior registro de taxas de suicídio entre veteranos de 

guerra, principalmente os mais novos. Entre 2001 e 2016, registrou-se 373 mortes de veteranos 

do sexo masculino com menos de 30 anos de idade. Isto representa o dobro da média nacional 

para homens da mesma idade e, dados os números, a comunidade australiana solicitou pedidos 

de uma comissão real para o suicídio entre os veteranos, além de implantar programas de 

tratamento psicológicos voltados para estes indivíduos (SADLER, 2019). 



29 
 

Um outro país seria o Canadá, que prioriza a segurança e o bem-estar das Forças 

Armadas nacionais e de seus veteranos de guerra, e busca quebrar o estigma associado à saúde 

mental e estimular a procura por ajuda por meio de programas sociais. O incentivo às discussões 

abertas e honestas sobre doenças mentais é uma característica muito forte deste país, 

especialmente porque o próprio Departamento de Defesa Nacional (2021), juntamente com as 

Forças Armadas (CAF) e os chamados Veterans Affairs Canada são instituições que visam 

romper essa barreira. 

Sendo assim, ambos os países seriam favoráveis a uma cooperação internacional para o 

incentivo a pesquisas psicológicas e psiquiátricas, e também auxiliariam financeiramente 

através do envio de capital externo para a implementação de programas de tratamento de 

qualidade. 

 

4.1.2 Países que implementam políticas públicas internas quanto à saúde mental de 

soldados 

  

Alguns países priorizam as políticas públicas mentais para promover programas de 

tratamento e de acompanhamento das Forças Armadas nacionais ao invés da cooperação 

internacional, pois eles alegam que apenas o governo nacional é capaz de entender as demandas, 

os problemas e os traumas dos combatentes e ex-combatentes, uma vez que cada país possui 

treinamentos, capacitações e entendimentos diferentes quanto ao ato de guerrear. Nesse sentido, 

um exemplo é o Reino Unido. 

Os incentivos e cuidados relacionados à saúde mental são fornecidos pelas próprias 

Forças Armadas da união, tanto no ambiente de cuidados primários quanto nos serviços 

comunitários realizados. Conforme as estatísticas divulgadas pelo Ministério da Defesa 

britânico, 1 a cada 8 soldados, aproximadamente 12.7%, foram diagnosticados com problemas 

de saúde mental entre 2019 e 2020, e 1 a cada 37 soldados, cerca de 2.7%, realizavam um 

acompanhamento com especialistas mentais e clínicos de saúde durante o mesmo período (UK 

ARMED FORCES MENTAL HEALTH..., 2020). Portanto, a delegação britânica e alguns 

países da União Europeia (UE), como Alemanha e Itália, apresentariam uma certa resistência a 

uma cooperação internacional, mas poderiam estar dispostos a fornecer recursos financeiros 

para a implementação de programas de tratamento de qualidade, sobretudo porque a própria 

UE incentiva que os países europeus adotem medidas mais rígidas quanto à questão da saúde 

mental. 
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4.1.3 Organizações Não Governamentais e Instituições Nacionais 

  

A maioria das Organizações Não Governamentais são iniciativas da própria sociedade 

civil, uma vez que se identifica uma carência em determinado aspecto ou em debater um assunto 

em específico. Deste modo, a criação de ONGs tem como intuito a promoção da disseminação 

das informações, ajuda psicológica e acompanhamento especializado tanto nacionalmente 

quanto internacionalmente. Normalmente elas agem onde os países possuem falhas e não 

conseguem alcançar um determinado público de maneira eficiente e, por isto, suas propostas 

são direcionadas para uma demanda social específica com o intuito de amenizar e até mesmo 

acabar com aquilo que é entendido e julgado como um problema social. 

O Instituto de Veteranos da Holanda (2021) é uma instituição que busca promover o 

reconhecimento social pelos esforços feitos pelos veteranos das forças armadas em prol do 

Estado Holandês e da própria sociedade. Deste modo, um dos objetivos do instituto é fazer com 

que tanto as famílias, quanto os soldados e veteranos de guerra se sintam confortáveis diante 

do diagnóstico que confirma uma doença mental. Ademais, a Holanda é um país que visa 

disseminar informações e investir em pesquisas científicas sobre o assunto para que o 

atendimento e as ideias compartilhadas pelas suas Forças Armadas também sejam de incentivo 

para a busca de ajuda. 

Assim sendo, a Holanda seria um exemplo de delegação favorável a uma cooperação 

internacional juntamente com a sua própria instituição nacional, assim como outras diversas 

organizações não governamentais que defenderiam a importância da saúde mental de veteranos 

de guerra. Além disso, todos os atores citados seriam favoráveis às tentativas de promoção de 

incentivos financeiros direcionados, especialmente para pesquisas psicológicas e psiquiátricas. 

 

4.2 Atores contrários ao reconhecimento da importância da saúde mental 

  

Apesar de registrar números elevados de soldados e veteranos com problemas de saúde 

mental, sobretudo após a Guerra do Vietnã, os Estados Unidos possuem uma lista detalhada de 

condições de saúde mental que impedem o alistamento. Segundo o seu próprio Departamento 

de Defesa, o país desqualifica qualquer diagnóstico ou histórico de transtornos mentais e não 

destina incentivos, tanto financeiros quanto psicológicos, para veteranos de guerra. Ainda 

conforme o Departamento de Defesa, a presença de transtorno com características psicóticas, 

como no caso da esquizofrenia ou do transtorno delirante, é tida como critério de descarte 
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(PURSE, 2020). Assim sendo, a posição adotada pela delegação estadunidense tende a ser 

contrária a cooperação internacional, principalmente no âmbito da saúde mental. 

Por mais que a OMS busque criar incentivos para a capacitação de profissionais, 

investimentos em infraestrutura e acesso aos mais diversos tratamentos, países como a 

Argentina, o Brasil, o Chile, a Colômbia, a Guatemala, a Índia, o México, o Peru e a Venezuela 

são tidos como alguns exemplos. A maior justificativa para isso é o baixo envolvimento em 

conflitos armados registrados ao longo da história e a existência de outras prioridades dentro 

das Forças Armadas destes países. 
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5 QUESTÕES RELEVANTES PARA A DISCUSSÃO 

  

• Quais são os possíveis processos, sejam eles de tratamento, inserção e/ou prevenção, que 

os países poderão estabelecer tendo em vista os problemas de saúde mental que envolvem 

os soldados e os veteranos de guerra? 

• Tendo em vista os distúrbios e doenças mentais que afetam os militares, sobretudo aqueles 

que se encontram constantemente em ambientes de combate, quais são os possíveis projetos 

e programas que podem ser desenvolvidos, realizados e implementados no antes, no durante 

e no depois da guerra? 

• De que maneira a Sociedade Internacional poderia realizar ações de cooperação que 

promovam o acesso à informação quanto às doenças mentais que afetam os soldados e 

veteranos de guerra? 

• Considerando-se que os recursos não sejam designados igualmente para militares do gênero 

feminino e do gênero masculino dentro das Forças Armadas, quais poderão ser os possíveis 

cursos de ação adotados tanto pela Comunidade Internacional quanto pelos países diante 

desta situação? 

• Tendo em vista a dificuldade de reinserção de veteranos de guerra na sociedade, o que 

poderá ser feito por parte dos países e das suas respectivas sociedades civis para garantir o 

processo de resiliência e de reconexão destes indivíduos após as guerras e conflitos 

armados? 
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TABELA DE DELEGAÇÕES 
 

Lista de Delegações Comitê OMS 2015 Status 

Canadá Membro Oficial 

Cruz Vermelha  Membro Observador 

Comunidade da Austrália Membro Oficial 

Confederação Suíça Membro Oficial 

Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas Membro Observador 

Emirados Árabes Unidos Membro Oficial 

Estado de Israel Membro Oficial 

Estados Unidos da América Membro Oficial 

Estados Unidos Mexicanos Membro Oficial 

Federação Russa Membro Oficial 

Estado da Líbia Membro Oficial 

República da Índia Membro Oficial 

Japão Membro Oficial 

Nova Zelândia Membro Oficial 

Organização das Nações Unidas para Igualdade 

de Gênero e Empoderamento das Mulheres  Membro Observador 

Organização do Tratado do Atlântico Norte Membro Observador 

Médicos Sem Fronteiras Membro Observador 

Organização Não Governamental - Combat Stress Membro Observador 

Organização Não Governamental - Get Head 

Strong Membro Observador 

Organização Não Governamental - Network for 

Africa Membro Observador 

Reino dos Países Baixos Membro Oficial 

Reino da Arábia Saudita Membro Oficial 

Reino da Dinamarca Membro Oficial 

Reino da Espanha Membro Oficial 

Reino da Noruega Membro Oficial 

Reino da Suécia Membro Oficial 

Reino de Marrocos Membro Oficial 

Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte Membro Oficial 

República Árabe da Síria Membro Oficial 

República Árabe do Egito Membro Oficial 

República Argentina Membro Oficial 

República da Colômbia Membro Oficial 

República da Coreia Membro Oficial 

República da Polônia Membro Oficial 

República da Turquia Membro Oficial 

República de Angola Membro Oficial 

República de Ruanda Membro Oficial 

República de Uganda Membro Oficial 

República do Iraque Membro Oficial 
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República do Paraguai Membro Oficial 

República Federal da Alemanha Membro Oficial 

República Federativa do Brasil Membro Oficial 

República Francesa Membro Oficial 

República Islâmica do Afeganistão Membro Oficial 

República Islâmica do Irã Membro Oficial 

República Islâmica do Paquistão Membro Oficial 

República Italiana Membro Oficial 

República Popular da China Membro Oficial 

República Popular Democrática da Coreia Membro Oficial 

República Socialista do Vietnã Membro Oficial 

 


