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O Transtorno de Estresse Agudo (TEA) reúne um conjunto de sintomas que poderá surgir nos indivíduos após uma exposição a 
um evento traumático. A maneira como os indivíduos enfrentam os acontecimentos do evento traumático está relacionada a vários 
fatores de seu funcionamento prévio, como por exemplo, ao estilo defensivo, que pode influenciar o momento pós-trauma. 
OBJETIVO: Pesquisar a relação entre os mecanismos de defesa psíquicos e a presença de sintomas positivos de TEA em uma 
amostra de pacientes que sofreram trauma físico. MÉTODO: O delineamento utilizado foi um estudo transversal controlado e o 
método de amostragem por conveniência. A amostra foi composta por 146 pacientes que sofreram trauma físico e necessitaram 
de internação em um Hospital de Pronto Socorro estruturado para o atendimento de trauma físico na cidade de Porto Alegre, Rio 
Grande do Sul, Brasil. Os principais instrumentos de pesquisa foram: questionário estruturado para avaliar os sintomas de TEA, 
baseado nos critérios diagnósticos do DSM V, e o Questionário de Estilo Defensivo (DSQ). RESULTADOS: Os sujeitos com 
sintomas positivos de TEA (9 ou mais sintomas do critério B do DSM V para TEA) têm médias significativamente maiores nos 
fatores Neurótico e Imaturo do DSQ quando comparados a pacientes com menor número de sintomas (8 ou menos sintomas do 
critério B do DSM V para TEA). Os mecanismos mais frequentes entre os pacientes com maior número de sintomas são: 
idealização, anulação, projeção, agressão passiva, fantasia autística e somatização. CONCLUSÃO: Pacientes com presença de 
sintomas positivos de transtorno de estresse agudo utilizam mecanismos de defesa mais primitivos quando comparados a 
indivíduos com sintomas negativos de  TEA. Projeto aprovado pelo CEP HCPA. Palavras-chaves: Sintoma, transtorno estresse 
agudo, mecanismos de defesa. Projeto 110533 


