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Quando eu estiver contigo no fim do dia,  

poderás ver as minhas cicatrizes,  

e então saberás que eu me feri e também me curei. 
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RESUMO 

O presente trabalho de investigação teve como objectivos caracterizar as situações de 

campanha ou equiparadas (SCE) em que os militares portugueses estiveram envolvidos, nos vários 

teatros de operações (TO) e os défices biopsicossociais e/ou profissionais diagnosticados pelas 

Juntas Hospitalares Militares (JHM), aos quais foi reconhecido nexo de causalidade com o exercício 

da função Militar. O universo global dos participantes deste estudo são militares que apresentaram 

queixas entre 1997 e 2006 e corresponde a um total de 3020 indivíduos, divididos quanto à categoria: 

trinta e quatro (34) Oficiais Superiores, noventa e nove (99) Oficiais Subalternos e Capitães, cento e 

oito (108) Sargentos, duas mil quinhentas e oitenta (2580) Praças e, dezanove (19) indivíduos não 

classificados.  

A amostragem foi aleatória e estratificada. A amostra em estudo é composta por 575 ex-militares, 

sendo que 515 participantes apresentam apenas um registo de um incidente/acidente de que resultou 

um ferimento ou vários traumas de natureza biopsicológica. Sublinha-se que na amostra somente a 50 

(9%) dos militares foi diagnosticado PTSD ou PTSD e psicopatologia associada. 

Os militares da amostra foram divididos por 6 Tipologias de traumas biopsicológicos: Tip I 

Ferimentos simples (210,36%); Tip II Politraumatizados (91,16%); Tip III e IIIb PTSD e Doenças 

Emocionais (143, 25%); Tip IV Doenças Secundárias (60, 10%); Tip V Doenças Primárias (96,17%) 

Tip VI - Indefinida. 

Para a recolha e tratamento dos dados foi utilizada uma base de dados SQL Server. A recolha 

dos dados foi feita com base nos processos elaborados pelo DeJur/MDN, para efeitos de verificação 

da existência de condições para a atribuição do estatuto de DFA (Deficiente das Forças Armadas) e 

em elementos biográficos fornecidos pelo Arquivo Geral do Exército. 

Verifica-se que a representação das doenças emocionais é cinco vezes superior à representação 

imediata, durante a guerra.  

A tramitação processual independentemente da Tipologia leva em média 5 anos. 25% dos 

queixosos acedem ao estatuto de DFA e a 90% é reconhecido o nexo de causalidade. As queixas, 

seja qual for a natureza da patologia, são apresentadas por volta dos 50 anos de idade. 

Os Oficiais apresentam mais casos de DSPT do que os sargentos. Em relação ao factor 

geográfico, verifica-se que militares de origem geográfica urbana apresentam uma maior probabilidade 

de se queixarem de doenças emocionais.  

 

Palavras-Chave: défices biopsicossociais; doenças emocionais; incidentes. 
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ABSTRACT 

This study aims to characterize both the Operational Theatres where the Portuguese military 

were involved and the related bio psychosocial and / or professional deficits identified by Military 

Hospital Clinical Boards, and considered determinant on their military performance. The population 

includes 3020 militaries, that have been complaining of post traumatic syndrome between 1997 and 

2006, distributed by rank:  thirty-four (34) Senior Officers; ninety-nine (99) Captains and Junior Officers; 

one hundred and eight (108) Sergeants, two thousand five hundred and eighty (2580) soldiers and 

nineteen (19) individuals, not fitting  in any category.  

The sample was randomised and stratified, it included 575 ex-former militaries; 515 of them 

have only one reported incident / accident resulting on injury or multiple traumas of bio-psychological 

nature. We outline that only 9% of the subjects (n = 50) were diagnosed PTSD or PTSD with 

associated psychopathology. 

For data collection and processing was used a database SQL Server. The data collection was 

based on procedures developed by DeJur/MDN with the purpose of verifying the conditions to fulfil the 

status of AFD (Armed Forces Disabled), supported on individual biographic records, from Arquivo 

Geral do Exército.  

The subject’s trauma was classified in order to represent its biophsycological involvement. For 

data analysis, the sample was divided by the 6 types of traumas biopsychological as follow: Type (Tip) 

I Simply Wounds (210, 36%), Multiple Trauma Tip II (91, 16%); Tip III and IIIb PTSD and Emotional 

Diseases (143, 25%); Tip IV Disease Secondary (60, 10%), Tip V Primary Diseases (96, 17%) Tip VI - 

uncertain. 

Results show that the representation of emotional illness is five times higher than the 

immediate representation during the war.  

The burocratic process takes an average of five years. 25% of complainants see recognise the 

status of DFA, from those to 90% is recognise a causality nexus between their complaints and the 

status. The appeal occurs at the age of 50 years regardless of the nature of pathology, 

Officers have more cases of PTSD (Post Traumatic Stress Disorder) than the Sergeants do. 

Regarding the geographical factor, it appears that subjects from urban origin are more likely to 

complain of emotional illnesses. With regard to qualifications, there are indicators suggesting that the 

soldiers with more qualifications are more likely to complain of emotional illnesses.´ 

 Keywords: bio psychosocial deficits, emotional illnesses, incidents. 
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I - APRESENTAÇÃO 

0 - INTRODUÇÃO 

 

Os acontecimentos potencialmente traumáticos, como os vividos por alguns militares 

em situações de campanha ou equiparadas (SCE), têm o potencial de levar ao 

desenvolvimento de sequelas biopsicossociais cuja correcta caracterização configura 

uma questão da maior relevância para os Estados que se querem Modernos e 

Democráticos. Uma caracterização rigorosa e objectiva destas sequelas e do 

contexto em que se desenvolvem permite atender de uma forma eficiente e eficaz às 

necessidades que afectam, directa e indirectamente, os militares e os seus 

familiares, diminuindo os custos socioeconómicos implicados na prevenção, 

recuperação e apoio deste grupo socioprofissional. 

Atento a esta realidade, o então Secretário-Geral do Ministério da Defesa Nacional 

(MDN), Exmo. Sr. Major-General Luís Sequeira, considerou vital dotar o 

Departamento Jurídico do MDN (DEJUR) de uma base de dados adequada à análise 

das queixas apresentadas pelos militares que experienciaram situações de 

campanha ou equiparadas. A constituição desse acervo de dados, e a sua 

exploração, tem em vista a caracterização rigorosa e objectiva dos casos que são 

apresentadas ao DEJUR, a qual permitirá decisões mais seguras e fundamentadas, 

quer em termos dos recursos contenciosos, quer no incremento da qualidade técnica 

e humana dos seus pareceres. 

Neste âmbito, o trabalho aqui apresentado cumprirá um desígnio nacional na medida 

em que o conhecimento produzido permita adequar o apoio médico, psicológico, 

jurídico e social a todos os cidadãos que, durante e/ou após o cumprimento de 

missões ao serviço do País, desenvolveram algum défice biopsicossocial e/ou 

profissional.  
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1 - OBJECTIVOS DO ESTUDO 

 

Constitui objectivo geral deste relatório caracterizar as situações de campanha ou 

equiparadas (SCE) em que os militares portugueses estiveram envolvidos, nos 

vários teatros de operações (TO), e os défices biopsicossociais e/ou profissionais 

diagnosticados pelas Juntas Hospitalares Militares (JHM), aos quais foi 

reconhecido nexo de causalidade com o exercício da função Militar.  

Objectivos específicos 

 Identificar e hierarquizar os TO em que ocorreram os acidentes, quanto ao seu 

grau de gravidade e frequência. 

 Caracterizar as SCE dos militares que foram classificados no âmbito do 

estatuto do deficiente das forças armadas (DFA), como DFA ou com doença 

profissional, considerando as seguintes variáveis: Posto; Arma (tropas 

combatentes normais ou especiais, ou serviços); Função / tarefas operacionais ou 

não operacionais; Vínculo (Serviço Militar Obrigatório, Regime de Contrato, Quadro 

Permanente); Origem geográfica (urbana/ rural); Habilitação literária; Data da 

ocorrência do incidente/acidente, em termos do tempo de permanência no TO 

e das respectivas condições ambientais e climatéricas. 

 Identificar as principais causas (artefactos provocadores da deficiência, 

designadamente, engenhos explosivos e/ou situações de combate emboscadas, 

flagelações, ou outras situações equiparadas ou não às de campanha, como 

acidentes de viação ou com armas de fogo etc.) que provocaram a emergência 

das situações de deficiência ou das doenças profissionais em estudo. 

 Descrever e analisar os procedimentos adoptados nos casos do DSPT quanto 

a: Prevenção – treino psicológico na área das estratégias de confronto para as 

situações de elevado stress; Diagnóstico – enumeração das técnicas 

utilizadas no âmbito dos acontecimentos de vida e profissionais traumáticos; 

Apoio médico e psicoterapêutico (rede de apoio); Apoio social nas áreas da 

reintegração social e do desenvolvimento pessoal e profissional; Apoio 
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psicológico aos militares e às suas famílias, através de programas 

estruturados para atenuação dos sintomas e gestão das situações 

disfuncionais.  

 Estudar, no âmbito da disciplina da investigação operacional, e em termos 

prospectivos e proposicionais os seguintes itens: Identificação e explicitação 

de métricas de eficiência processual; Confirmação/ infirmação de uma curva 

de aprendizagem de eficácia processual com ganhos de tempo e qualidade, e 

eventual proposição de medidas para reforço das aprendizagens; Identificação 

da percentagem média da desvalorização concedida aos militares que 

requerem o estatuto de DFA e projecção dos seus custos pelo período de vida 

considerando a esperança de vida, se possível dos cidadãos com doenças 

diagnosticadas como profissionais militares; Identificação dos critérios e das 

metodologias utilizados para a atribuição dos diversos graus de 

desvalorização, nomeadamente nos casos de stress pós-traumático (DSPT), e 

proposição, sempre que seja pertinente, de métodos e/ou critérios que se 

considerem mais eficazes. 
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2 – QUESTÕES SECUNDÁRIAS /OPERACIONAIS 

 

 

Em articulação com os objectivos específicos definidos, consideraram-se as 

seguintes questões orientadoras: 

 

Qual a relação entre o Posto/ Categoria, Arma, Função (Operacional/Não Operacional), 

Vínculo (QP/SMO), Origem Geográfica e Situação Operacional de que fizeram parte 

os Militares e o surgimento da doença profissional no contexto das SCE? 

Qual a época do ano (das chuvas ou seca) em que ocorreram os acidentes e doenças 

primárias mais frequentes e/ou mais graves? 

Em que fase do cumprimento da missão, inicial ou final, aconteceram mais acidentes 

e seu grau de gravidade? 

Qual a principal etiologia em termos dos meios ou dos riscos do ambiente associada 

ao aparecimento de doença profissional nos Militares no contexto das SCE e da 

DFA? 

Quais os factores ambientais de maior risco? 

Em que fases da Missão ocorreram as queixas não relacionadas com situações de 

combate dos Militares as quais, posteriormente, conduziram ao reconhecimento de 

doença profissional? 

Quais os TO em que se registaram os acidentes ou as situações de alteração de 

saúde mais graves e quais os que resultaram numa desvalorização média mais 

elevada? 

Quais os graus de desvalorização imputados aos Militares que tiveram situações de 

acidente em resultado da vivência de cenários de campanha ou equiparados? 

Quais os critérios para a atribuição de desvalorização aos Militares que são utilizados 

pelo órgão responsável pela respectiva concessão?  

Qual o tempo médio de tramitação dos processos desde a apresentação da queixa 

até ao despacho final? 
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Qual o tempo médio de tramitação dos processos no DeJur que não vão à 

Procuradoria-Geral da República (PGR), por ano de entrada desde 1998? 

Qual o custo médio associado à atribuição média de desvalorização durante o tempo 

de esperança de vida do militar ou ex-militar? 

Qual a probabilidade de um militar obter uma desvalorização e seu valor médio em 

contextos operacionais idênticos aos dos TO da guerra de África, entre 1960 -1974? 
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3 – SIGNIFICÂNCIA TEÓRICA DO ESTUDO 

  

Ao serem identificados os défices biopsicossociais e/ou profissionais que estão 

associados à participação de militares Portugueses em situações de campanha ou 

equiparadas,  obter-se-á  um acervo de informação interdisciplinar que permitirá ao 

MDN ter uma visão objectiva e rigorosa desta problemática, nas suas dimensões 

tácticas, humanas, sociais, jurídicas, médicas e psicológicas bem como de todo o 

processo de atendimento a estes casos por parte do Estado.  

Ao mesmo tempo, as metodologias empregues, assim como os resultados obtidos, 

prestam-se a outros desenvolvimentos. Por um lado, podem ter continuidade com a 

criação de uma base de dados respeitante aos militares que na década de noventa e 

seguintes participaram em missões internacionais, nos Balcãs, em Timor, no Líbano 

e no Afeganistão. Por outro lado, a informação e a reflexão disponibilizadas neste 

estudo constituirão um importante suporte a futuras linhas de investigação.  

 

4 – IMPORTÂNCIA PRÁTICA DO ESTUDO 

  

O estudo permitirá propor modelos de intervenção psicossocial, para garantir uma 

melhor gestão processual da participação dos militares portugueses em missões 

internacionais. Deste modo, prestar-se-á um serviço mais eficiente e eficaz aos que 

serviram e que servem o país numa lógica de maximização dos recursos públicos 

existentes. 

Numa óptica mais preventiva, o conhecimento derivado do estudo poderá facilitar a 

elaboração de um quadro de formação, a ministrar aos militares antes das missões, 

integrando dimensões biopsicossocias e culturais, com vista a facilitar a sua 

integração em contextos culturais diversificados, obtendo-se com esta intervenção 

ganhos no curto, médio e longo prazo. 
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5 – ESTRUTURA DO TRABALHO 

  

O presente trabalho encontra-se desenhado da seguinte forma: No capítulo II, 

procede-se ao enquadramento legal do regime dos Deficientes das Forças Armadas, 

e aborda-se o impacto da guerra de África no quadro legal vigente; far-se-á depois 

uma breve passagem sobre a perturbação de stresse póstraumático e as dificuldades 

de diagnóstico e uma curta sinopse sobre as responsabilidades estratégicas ao nível 

das Forças Nacionais Destacadas (FND); segue-se um breve apontamento sobre a 

psicologia e a sua evolução em contexto militar; terminaremos este quadro 

conceptual com um apontamento sobre o adoecer psicológico, em concreto, o 

Stresse Pós-Traumático.  

Após o referido enquadramento teórico, explicita-se a metodologia utilizada, 

apresentam-se os resultados da pesquisa e a respectiva discussão, evidenciam-se 

as principais conclusões do estudo, a que se seguirá uma breve análise prospectiva. 

Por último, e na sequência de toda a pesquisa desenvolvida, apresentam-se algumas 

propostas de acção.  
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II -  ESTRUTURA CONCEPTUAL  

1 - ENQUADRAMENTO LEGAL DO REGIME DOS DEFICIENTES DAS 

FORÇAS ARMADAS (DFA) 

 

O presente capítulo não pretende revelar o enquadramento legislativo do regime de 

defesa e protecção dos deficientes das Forças Armadas de um modo exaustivo, pelo 

que o seu conteúdo não vai além do mero destaque dos principais diplomas legais 

considerados contextualmente importantes. 

 Nesta linha, esta intenção tem a ambição de oferecer os dados suficientes para 

interpretar a preocupação do Estado Português por aqueles “que foram chamados a 

servir em situação de perigo ou perigosidade”.  

Pretende-se com esta contextualização entender o percurso feito pelo legislador no 

período que antecedeu a Guerra Colonial, a resposta durante o conflito e no pós-

guerra, até às normas actualmente em vigor. 

A enumeração dos principais diplomas legais revela as opções do legislador na 

resposta a uma realidade em constante mudança, e a jurisprudência mais recente 

mencionada esclarece as “tendências” dos operadores da justiça quanto à 

interpretação dos respectivos regimes. 

 

1.1 ANTES DA GUERRA DE ÁFRICA 1 

 

Portugal foi dos primeiros países do mundo a revelar preocupação pelos mutilados de 

guerra tendo sido mesmo o primeiro país a assistir à criação de uma instituição de 

iniciativa particular destinada ao acolhimento dos inválidos militares 2. 

                                                           
1
 “Guerra de África”, “Guerra do Ultramar” e “Guerra Colonial” são designações utilizadas de acordo com uma 

determinada visão ideológica sobre o mesmo período histórico. Neste contexto a expressão “Guerra de África” 

parece colher o consenso mais alargado na imparcialidade com que se analisam as questões relacionadas com a 

intervenção do Estado Português nas então “Províncias Ultramarinas”. A referência a qualquer uma das 

designações não significa neste relatório qualquer opção  ideológica perante o fenómeno histórico, onde cabem 

as diversas leituras e interpretações daqueles que se interessam pelo rigor da história. No entanto, podem 

ajudar a situar no tempo as diversas visões sobre um conflito e o modo como o mesmo era valorizado em 

determinado momento. 

2
 “Os Deficientes das Forças Armadas – A Problemática da Reintegração Social”,  Maria de Deus Almeida Saiote.  
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Na verdade, em 25 de Julho de 1827 o Hospital Real de Inválidos Militares, em Runa 

(Alcobaça), abriu as suas portas coroando o esforço de D. Maria Francisca Benedita, 

irmã da rainha D. Maria I, em perpetuar a memória do seu marido, o príncipe D. José. 

Dificuldades de manutenção e funcionamento levaram à integração deste hospital, em 

1831, no Ministério do Exército, passando a denominar-se Asilo dos Inválidos Militares 

até 1965, ano em que adquiriu a designação de Lar de Veteranos Militares. 

A participação de Portugal na I Grande Guerra obrigou o país a encontrar respostas 

para os militares feridos em combate e para os quais a Runa não podia ser a única 

resposta. 

Neste contexto, cumpre papel decisivo à Cruz Vermelha Portuguesa (fundada em 

Lisboa no dia 11 de Fevereiro de 1865) na assistência às Forças Portuguesas em 

Campanha. O ano de 1923 acolhe o nascimento (dia 16 de Outubro) da Liga dos 

Combatentes, uma associação que pretendia acompanhar e apoiar as centenas de 

militares carenciados. 

Em Janeiro de 1926, na cidade de Coimbra, a Liga organiza o 1º Congresso dos 

Mutilados e Inválidos da Guerra. Uma reunião orientada no sentido da codificação da 

legislação de protecção e assistência aos mutilados e da reparação de injustiças 

graves com origem na “…falta de previsão das leis, quer pela sua inobservância, quer ainda 

pela sua defeituosa e emaranhada redacção…” 3. 

Com efeito, neste período a ajuda aos ex-combatentes resultava, quase 

exclusivamente, da caridade pública. 

Esta primeira corrente defensora dos ex-combatentes foi decisiva na revelação das 

dificuldades na assistência aos incapacitados pela Guerra e suas famílias 

posicionando-se na “linha da frente” da defesa dos seus direitos. 

A pressão sobre o Governo ganhou expressão legislativa no diploma que viria a 

abranger todos aqueles que à época eram considerados “Inválidos”. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Relatórios das  Gerências de 1923-1928 da “Liga dos Combatentes”, cit. por  Maria de Deus Almeida Saiote.  
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1.1.1 - O Código de Inválidos (CI) - Decreto n.º 16443, de 6 de Junho 

de 1929  

 

O Código de inválidos (CI) de 1929, Decreto n.º 16443 - Diário do Governo n.º 127, de 

6 de Junho de 1929 (com as sucessivas revisões, entre as quais a concretizada no 

ano 1933) pretendia oferecer um estatuto digno aos inválidos da I Guerra Mundial. 

A iniciativa legislativa, ambicionando reconhecer “o direito à reparação” dos portugueses 

“…que, no cumprimento do serviço militar, se invalidaram na defesa da Pátria…”, não evitava 

as condições de vida muito difíceis para os ex-combatentes, cujas decadentes 

pensões não eram acompanhadas por quaisquer regalias sociais. 

Na verdade, a aspiração do “…justo reconhecimento…” só muito mais tarde viria a 

merecer a atenção do legislador por força das duras e cruéis consequências de outros 

graves conflitos. 

Em 1929 o esforço de codificação do Governo da República reconhecia “ … o direito à 

reparação que assiste aos cidadãos portugueses que, no cumprimento do serviço militar, se 

invalidaram na defesa da Pátria…” (artigo 1º CI). As disposições do CI eram então 

aplicáveis aos “…inválidos de guerra…” e “…aos militares incapacitados na manutenção da 

ordem pública ou voando em serviço…” (artigo 2º CI). 

Este diploma considerava “…inválidos…” aqueles que tinham sofrido ferimentos, lesões 

ou acidentes “… no cumprimento do serviço de campanha…”. 

No seu artigo 4º o “…serviço de campanha…” era definido como 

aquele que era “… prestado pelas forças combatentes em frente do 

inimigo e o desempenhado na zona de guerra pelo pessoal exigido pela 

mobilização, organização, transporte e funcionamento dessas tropas, 

incluindo o serviço desempenhado pelos capelães que por decreto 

especial lhes foram ou vieram a ser agregados; o prestado pelas 

guarnições dos postos militares das províncias ultramarinas, 

encarregados da polícia do território e manutenção da autonomia 

nacional, quando em zona de guerra ou em comprovado estado de sítio, e 

ainda o serviço de manutenção de ordem pública e todo o serviço aéreo 

da aviação militar …”. 
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Esta delimitação antecipada do conceito de campanha é interessante porque, como se 

constata pelo percurso legislativo ao longo do tempo, sempre foi um dos requisitos que 

o legislador nunca abandonou na definição do regime de deficiente das Forças 

Armadas. Singular é a definição de outros conceitos à época, os quais ajudam a 

enquadrar historicamente as preocupações do legislador e o rigor com que delimitava 

o regime aplicável. O artigo 5º definia “zona de guerra” para os efeitos do CI, “… a área 

em que se movem ou estacionam as tropas avançadas e aquela imediatamente à retaguarda 

onde se encontram bases, repartições, hospitais, ambulâncias, depósitos e oficinas, exigidos 

pela mobilização e necessidades dessas forças. Considera-se também „zona de guerra‟ a 

parte do mar percorrida por navios inimigos armados e as costas e rios da metrópole, ilhas 

adjacentes e das colónias portuguesas, onde houver operações de guerra … ”. 

No contexto do presente estudo, valerá a pena recordar o tipo de lesões consideradas 

neste Código, “ … as resultantes de ferimento ou acidentes causados: pelo inimigo por 

qualquer meio; pelo fogo das tropas amigas; pelo encontro com qualquer mina flutuante, ou as 

que forem consequência de acidentes ocorridos durante o desempenho do serviço oficial, mas 

que não tenham sido produzidas por inadvertência, erro ou descuido …” (artigo 6º CI). 

Um outro aspecto importante é a referência a lesões do foro psicológico, “…. as lesões 

ou doenças são consideradas „adquiridas‟, ainda que para a sua manifestação haja concorrido, 

além do serviço de campanha, a constituição do indivíduo ou as taras hereditárias ou 

contraídas…” (artigo 8º, 2, CI). 

Singular era a condição imposta pelo legislador para aplicação deste regime, cujas 

disposições não eram aplicáveis “…aos militares julgados incapazes que foram ou forem 

repatriados sem ter permanecido, pelo menos, um mês nas províncias ultramarinas, dois 

meses na zona de guerra em qualquer outra parte e não tenham prestado serviço efectivo 

durante este tempo…” (artigo 11º, CI). 

Este novo instrumento de codificação definia a tramitação procedimental. Os 

interessados deveriam concretizar o seu pedido junto da unidade ou estabelecimento 

militar de que dependiam (militares) ou mais próximo da sua residência (civis). As 

unidades ou estabelecimentos militares organizavam os respectivos processos com os 

seguintes documentos (artigo 16º, CI): 

 Nota de assentos; 

 Cópia do registo de alterações do requerente;  

 Cópia dos títulos de baixa e de alta dos hospitais existentes nos arquivos da 

Unidade; 
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 Cópias de todas as partes de doente apresentadas em tratamento no seu 

domicílio e respectivos relatórios dos médicos encarregados de verificar as 

lesões ou doenças; 

 Cópia de todos os atestados médicos existentes nos respectivos processos 

individuais; 

 Cópia de todas as guias de marcha com que os interessados foram mandados 

apresentar à junta; 

 Cópia das guias de marcha com que se apresentaram de regresso de qualquer 

campanha; 

 Cópia dos registos de alterações em campanha; 

 Relatório elaborado pelo interessado, preciso e concreto, em que descreva os 

serviços prestados, local em que os prestou, doenças ou lesões de que se 

queixa, o modo como as adquiriu ou as agravou, quem prestou os primeiros 

socorros, as formações sanitárias a que baixou, onde e em que datas, pelo 

menos aproximadamente, durante quanto tempo foi tratado, se teve alta 

voltando ao serviço, se foi presente a junta, quantas vezes e em que hospitais, 

qual o resultado, se tem sido tratado nos hospitais ou no domicílio, e de que 

doenças.  

 Auto de declarações dos cidadãos que por qualquer motivo não estejam em 

condições de elaborar o relatório anterior; 

 Cópia do livrete de saúde; 

 Boletim individual de campanha; 

 Cópia do auto de ocorrência relativo a qualquer desastre sucedido ao 

interessado em serviço de campanha ou qualquer outro. 

 

Quando não fosse possível juntar algum ou alguns dos documentos exigidos, caberia 

às Unidades promover a respectiva substituição por documentos subsidiários. O 

Código de Inválidos previa ainda uma singular forma para “…chamar a atenção…” dos 

portugueses para a situação daqueles que “ … no cumprimento do serviço militar, se 

invalidaram na defesa da Pátria …”. 
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O artigo 20º dispunha que “ … Os inválidos têm direito a usar, quer uniformizados quer 

fazendo uso do trajo civil, um distintivo bem visível, igual para Oficiais e Praças de pré, de 

forma a chamar a atenção dos seus concidadãos para o carinho e auxílio que lhes devem 

merecer estes bons e leais servidores da Pátria …”. Em parágrafo “único” deste artigo era 

traçado com rigor o respectivo símbolo: “ … o distintivo consta, quando uniformizados, de 

uma fita encarnada com duas listas verticais de cor verde e fivela bronzeada, com a legenda 

«Inválido» ou «Grande Inválido», usado do lado direito do peito, e com o trajo civil, de um 

pequeno laço com as cores nacionais, indicadas neste artigo e conforme o modelo junto … ”. 

O Código de Inválidos representava, nas condições e no espírito da época, um 

inegável esforço de codificação das regras de protecção dos direitos e deveres dos ex-

combatentes. Apesar de hoje poder ser entendido como um marco histórico no 

reconhecimento do Estado Português pelo esforço daqueles “ … que, no cumprimentos 

do serviço militar, se invalidaram na defesa da Pátria …”, a sua vigência não foi duradoura. 

 

1.1.2 – Revogação do Código dos Inválidos - Decreto-Lei n.º 28404, 

de 31 de Dezembro de 1937 

 

Em 1937, o Decreto-Lei n.º 28404, de 31 de Dezembro revogou o Código dos 

Inválidos congelando as pensões que os deficientes então auferiam, considerando “ … 

fixadas no montante que a cada um está presentemente atribuído, cessando para os mesmos 

mutilados ou inválidos o direito à promoção estabelecida pelo Código dos Inválidos, que será 

havido como revogado pelo presente diploma … ” 4. 

Os limites da generosidade do Estado eram devidamente definidos no novo diploma, “ 

… em relação aos militares, embora na situação de Reserva ou Reforma que faleçam em 

estado de reconhecida pobreza poderão ser pagas as despesas de funeral e enterramento, 

não excedentes porém, em caso algum, ao quantitativo do vencimento ou pensão mensal do 

falecido … ” 5.  O Estado Português não deixava de reconhecer as condições de grande 

dificuldade dos ex-combatentes, mas recuava em relação ao esforço “ indemnizatório” 

revelado no Código dos Inválidos e, também, quanto àquilo que, mesmo à época, 

devia ser considerado como “justo reconhecimento ”. 

                                                           
4
 In artigo 22º do Decreto-Lei n.º 28404/1937, 31 de Dezembro.  

5
 In artigo 23º, idem.  
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O disposto no artigo 24º deste diploma deixava clara a intenção caritativa do Governo, 

o qual podia “ … fazer internar no Asilo dos Inválidos Militares os antigos combatentes que, 

sofrendo de enfermidade adquiridas ou relacionadas com o serviço de campanha se 

encontrem em estado de reconhecida pobreza e não recebam do Estado qualquer pensão …”. 

O Decreto-Lei n.º 28404, de 31 de Dezembro de 1937, esteve em vigor até à 

publicação do Decreto-Lei, nº 43 de 20 de Janeiro de 1976. 

 

2 - O IMPACTO DA GUERRA DE ÁFRICA NO QUADRO LEGAL 

VIGENTE 

 

Os conflitos nas “Províncias Ultramarina” surgem num período da história de Portugal 

cujo contexto legal não previa legislação para acolher acidentados de guerra, que 

desde logo, no ano de 1961, começam a dar “baixa” aos estabelecimentos 

hospitalares. 

No início da década de 60, a legislação em vigor afastava do serviço activo os militares 

dos quadros permanentes das Forças Armadas quando, por ferimentos ou acidentes 

ocorridos em serviço, mesmo tratando-se de serviço de campanha ou de manutenção 

da ordem pública, ficavam diminuídos na sua capacidade física. 

Dois anos após o início dos conflitos em Angola, o Estado entendeu imperioso permitir 

a continuação no serviço activo dos militares que, tendo sofrido uma diminuição de 

capacidade física, dispunham ainda de validez suficiente para continuarem a 

desempenhar, de forma útil, funções para as quais foram especialmente preparados e 

às quais dedicaram a sua vida ao escolherem a carreira das armas.  

O objectivo expresso no preâmbulo do Decreto-Lei nº 44995/63 de 24 de Abril visava, 

por um lado, aproveitar a capacidade e a actividade dos militares feridos em serviço e, 

por outro, deixar claro que a Nação reconhecia àqueles que, no cumprimento dos seus 

deveres militares, por ela se sacrificaram.  



 Estudo das Doenças e Acidentes Profissionais em meio Militar 

   
2009/2010 

 

28 

 

No início dos confrontos numa das “Províncias Ultramarinas” o legislador considerava:  “ 

… imperioso, à semelhança do que se verifica nas forças armadas de outros países, permitir 

que continuem ao serviço activo os militares nas condições referidas, com benefício para o 

Estado, que, dessa forma, continuará a aproveitar a capacidade e a actividade desses 

militares, e com benefício para eles próprios, não só material, como moral … ” 6. Pela 

primeira vez, era permitido a certas categorias de militares mutilados ou feridos em 

serviço a manutenção “no serviço activo”. O artigo 1.º do referido diploma esclarecia que 

“ … Os militares dos quadros permanentes das forças armadas mutilados em consequência 

de ferimentos ou acidentes produzidos em serviço de campanha ou de manutenção da ordem 

pública ou em serviço directamente relacionado podem, se assim o desejarem, continuar no 

serviço activo ainda que a sua capacidade física apenas lhes permita o seu desempenho em 

cargos ou funções que dispensam plena validez … ”. Esta resposta legal esquecia os 

milicianos que representavam grande parte do quadro de efectivos disponíveis nos 

longínquos e exigentes Teatros de Operações7. 

Um ano mais tarde o Decreto-Lei n.º 45684, de 27 de Abril de 1964, (complementado 

pelo Decreto-Lei n.º 46046/64, de 27 de Novembro), definia o regime jurídico da 

atribuição da reforma extraordinária aos militares incapacitados por motivo de serviço 

após 31 de Dezembro de 1960. 

O Decreto-Lei n.º 358/70, de 29 de Julho, veio acolher a preocupação do legislador 

quanto às dificuldades dos mutilados e seus filhos, prevendo regalias no âmbito do 

ensino. Por sua vez, o Decreto-Lei n.º 371/70, de 11 de Agosto, estabelecia medidas 

de apoio de modo a compensar os militares no âmbito do emprego. 

O ano de 1972 acolhia a publicação do Estatuto da Aposentação Pública (Decreto-Lei 

n.º 498/72, de 9 de Dezembro) que regulamenta a concessão de pensões de reforma 

e invalidez dos funcionários públicos, alargando a sua aplicação aos deficientes do 

serviço militar obrigatório. 

Mais de uma década após o início da Guerra de África, o Decreto-Lei n.º 210/73, de 9 

de Maio, veio ampliar o universo pessoal de aplicação do Decreto-Lei n.º 44995/63 e, 

de algum modo, estabelecer pela primeira vez, medidas no campo da reabilitação.   

                                                           
6
 In preâmbulo Decreto-Lei n.º 44995, de 24 de Abril.  

7
 Teatro de Operações “é a parte do teatro de guerra necessária às operações militares, ofensivas ou defensivas, 

empreendidas de acordo com uma dada missão, e às tarefas administrativas e logísticas directamente dela 

decorrentes”, in Regulamento de Campanha – Operações, volume 1, 1971, EME, Ministério do Exército. 
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Ficava preceituado o alargamento das regalias previstas no diploma de 1963 “ … além 

de outras medidas que se entendeu desde já tomar em matérias concernentes à reabilitação 

que se pretende, e satisfazendo as justas pretensões dos interessados, permite-se a 

graduação ou a promoção de militares que não satisfaçam as condições especiais de 

promoção; preceituado o direito a uma prestação suplementar a conceder ao deficiente que 

não puder dispensar a assistência constante de terceira pessoa (…). Estabelecido o princípio 

da revisão do quantitativo das pensões de reforma extraordinária ou de invalidez sempre que 

haja alteração nos vencimentos dos militares do mesmo posto ou graduação em serviço activo, 

regalia alargada aos beneficiários das pensões dos inválidos de guerra … ” 8. 

Este diploma, aplicável aos militares que se incapacitaram após 1 de Janeiro de 1961, 

não fixava percentagens mínimas de incapacidade, mas previa uma especial atenção 

a deficientes com incapacidade igual ou superior a 60% de desvalorização. Esteve em 

vigor até à sua revogação pelo Decreto-Lei n.º 43/76, de 20 de Janeiro. 

 

2.1 – O IMPULSO LEGISLATIVO APÓS A GUERRA 

 

A 25 de Abril de 1974, “ … o Movimento das Forças Armadas, coroando a longa resistência 

do povo português e interpretando os seus sentimentos profundos, derrubou o regime fascista. 

Libertar Portugal da ditadura, da opressão e do colonialismo representou uma transformação 

revolucionária e o início de uma viragem histórica da sociedade portuguesa. A Revolução 

restituiu aos Portugueses os direitos e liberdades fundamentais.. .” 9. 

É neste novo contexto histórico que surge o diploma, actualmente em vigor, com a 

aspiração de reconhecer o “ … direito à plena reparação de consequências sobrevindas no 

cumprimento do dever militar … ”. 

Era imperioso encontrar um enquadramento legal global para os problemas causados 

pelo esforço de guerra da Nação Portuguesa, despendido durante o período 

compreendido entre 1961 a 1975, no qual foram recrutados 1 000 000 militares, tendo 

cada militar cumprido, em média, cerca de 29 meses de serviço 10.  

                                                           
8
 In preâmbulo Decreto-Lei n.º 210/73, de 9 de Maio.  

9
 In Preâmbulo da Constituição da República Portuguesa. 

10
 Avaliação de sequelas de acidentes e doenças em serviço, José Nunes Marques e António Mendes Belo, 

Revista Portuguesa de Saúde Militar, Setembro 2004 
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Foram treze longos anos de Guerra em África que consumiram o empenho e 

dedicação de todos aqueles que foram chamados “ … a servir em situação de perigo ou 

perigosidade … ”. O seu fim impunha “ … a materialização da obrigação de a Nação lhes 

prestar assistência económica e social, garantindo a sobrevivência digna …”. 

Reconhecia-se pois o imperativo em cuidar com dignidade e rigor aqueles que foram 

atingidos e se lesionaram em defesa da Pátria, designadamente, corrigindo 

imperfeições e lacunas no âmbito da protecção e integração social dos ex-

combatentes. 

 

2.1.1 – Reabilitação e reintegração dos Deficientes Militares - 

Decreto-Lei n.º 43/1976, de 20 de Janeiro 

 

Em 20 de Janeiro de 1976 era publicado o Decreto-Lei n.º 43/76, ainda hoje em vigor 

com as sucessivas alterações, contemplando os princípios da reabilitação e 

reintegração dos deficientes militares que tenham sofrido acidente ou doença nas 

condições previstas abrangendo todos aqueles que se lesionaram com incapacidade 

igual ou superior a 30% de desvalorização. 

O Decreto-Lei n.º 43/76, de 20 de Janeiro “ … reconhece o direito à reparação que assiste 

aos cidadãos portugueses11 que, sacrificando-se pela Pátria, se lesionaram no cumprimento do 

serviço militar e institui as medidas e os meios que, assegurando as adequadas reabilitação e 

assistência, concorrem para a sua integração social … ” (artigo 1º, n.º1).  

O preâmbulo do Diploma enquadra o respectivo regime legal no “ … justo 

reconhecimento do direito à plena reparação de consequências sobrevindas no cumprimento 

do dever militar aos que foram chamados a servir em situação de perigo ou perigosidade … ” 

e consagra “ … a materialização da obrigação de a Nação lhes prestar assistência 

económica e social, garantindo a sobrevivência digna, porque estão em jogo valores morais 

estabelecidos na sequência do reconhecimento e reparação àqueles que no cumprimento do 

dever militar se diminuíram, com consequências permanentes na sua capacidade geral de 

ganho, causando problemas familiares e sociais … ”.  

                                                           
11

 O Tribunal Constitucional declarou, através do Acórdão nº 423/2001  (publicado no  DR I-A Série,   nº  258, de 

7 de Novembro de 2001) a inconstitucionalidade, com força obrigatória geral, da norma constante no nº 1, do 

artº 1º do D.L. nº 43/76, na parte em que reserva a nacionais portugueses a qualificação como DFA, bastando 

agora, para o efeito, que o requerente resida em Portugal. 
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Neste sentido, o Estado Português reconhece que “ … a integração social e as suas 

fases precedentes, constituindo um caminho obrigatório e um dever nacional, não 

exclusivamente militar, devem ser facultados aos DFA, com o fim de lhes criar condições para 

a colocação em trabalho remunerado. Dele igualmente consta a materialização da obrigação 

de a Nação lhes prestar assistência económica e social, garantindo a sobrevivência digna … ” 

12. 

 

2.2 - O CONCEITO DE DEFICIENTE DAS FORÇAS ARMADAS 

 

Na delimitação do conceito de deficiente das Forças Armadas, o n.º 2 do artigo 1º do 

Decreto-Lei n.º 43/76, de 20 de Janeiro, considera deficiente das Forças Armadas 

Portuguesas o cidadão que: 

“… No cumprimento do serviço militar e na defesa dos interesses da 
Pátria adquiriu uma diminuição na capacidade geral de ganho; 

Quando em resultado de acidente ocorrido: 

Em serviço de campanha ou em circunstâncias directamente relacionadas 
com o serviço de campanha, ou como prisioneiro de guerra; 

Na manutenção da ordem pública; 

Na prática de acto humanitário ou de dedicação à causa pública, ou 

No exercício das suas funções e deveres militares e por motivo do seu 
desempenho, em condições de que resulte, necessariamente, risco 
agravado equiparável ao definido nas situações previstas nos itens 
anteriores; 

Vem a sofrer, mesmo à posteriori, uma diminuição permanente, causada 
por lesão ou doença, adquirida ou agravada, consistindo em: Perda 
Anatómica; ou Prejuízo ou perda de qualquer órgão ou função; 

Tendo sido, em consequência, declarado, nos termos da legislação em 
vigor: 

Apto para o desempenho de cargos ou funções que dispensem plena 
validez;  

Incapaz do serviço activo;  

Incapaz de todo o serviço militar … ”. 

 

                                                           
12

 Preâmbulo do Decreto-Lei nº  43/76. 
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Este regime distingue, assim, as situações ocorridas no Teatro de Operações em 

“campanha”, ou em circunstâncias equiparáveis, daquelas que sucedem no decorrer do 

serviço e no cumprimento dos regulares deveres militares. Distinção que o legislador 

vincou ao interpretar os conceitos contidos no diploma, a qual tem vindo a ser alvo das 

críticas dos organismos de apoio aos ex-combatentes. 

A atribuição do estatuto de DFA, nos termos do Decreto-Lei n.º 43/76, só é, assim, 

possível àqueles que reúnam cumulativamente os requisitos legalmente fixados. 

 

2.2.1 - A aplicação na prática do regime DFA 

 

A aplicação deste regime é objecto de atenta avaliação, após instrução rigorosa de 

procedimento de investigação de cada caso concreto. 

Na verdade, o artigo 1º deste diploma define o conceito de DFA e aponta os elementos 

que têm, necessariamente, de estar inequivocamente provados no processo para que 

seja proferida decisão final de qualificação ou não qualificação como DFA. O artigo 2º 

esclarece a interpretação dos conceitos enumerados no artigo 1º e esclarece que o 

militar ou ex-militar “ … verá a sua incapacidade geral de ganho calculada … ” de acordo 

com os critérios das Juntas de Saúde de cada Ramo das Forças Armadas, as quais, 

após análise da respectiva situação clínica, são responsáveis pela atribuição de 

determinado grau de desvalorização de acordo com a Tabela Nacional de 

Incapacidades em vigor. 
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Sucede que a qualificação como deficiente das Forças Armadas, tal como prevista, no 

Decreto-Lei n.º 43/76, de 20 de Janeiro, não opera para todos aqueles que, chamados 

a cumprir o serviço militar obrigatório nas ex-Províncias Ultramarinas, se deficientaram, 

contraíram e/ou agravaram doenças em virtude do serviço prestado, os quais se 

encontram abrangidos pelo regime jurídico relativo à protecção dos acidentes em 

serviço ou doenças profissionais, mas apenas para aqueles em que tais deficiências 

ou doenças foram adquiridas ou contraídas em circunstâncias particularmente 

penosas e/ ou traumatizantes. Neste sentido, a qualificação como deficiente das 

Forças Armadas é obviamente um processo exigente, impondo a apresentação de 

requerimento específico para o efeito e uma instrução morosa e profunda, com vista à 

verificação das circunstâncias do acidente e/ou doença ocorridos em serviço militar, a 

definição do grau de incapacidade geral de ganho mínimo (30%) bem como o 

estabelecimento do duplo nexo de causalidade entre as referidas circunstâncias e o 

acidente/doença e entre o grau de desvalorização atribuído e a situação clínica 

diagnosticada. É neste âmbito que surgem, actualmente, as dificuldades na instrução 

destes processos: A busca da Prova dos factos descritos pelo interessado no seu 

requerimento e/ou auto de declarações no processo. 

As dificuldades aumentam à medida que os anos passam. De facto, com o passar 

dos anos é cada vez mais difícil recuar no tempo, a memória deixa de ser recente e 

os factos e circunstâncias mais difíceis de definir. Muitas vezes só a memória das 

testemunhas descrevem os factos não suportados por documentos que corroborem 

os testemunhos orais. 

 

 

2.2.2 - Os principais direitos reconhecidos aos DFA 

 

Do conjunto de direitos previstos nos artigos no Decreto-Lei n.º 43/76, destacam-se: 

 Montante da pensão de reforma extraordinária ou de invalidez é calculado por 

inteiro; 

 Aos DFA que recebam, vencimento, pensão de reforma extraordinária ou de 

invalidez, é concedido um abono suplementar de invalidez, calculado pelo 

produto da percentagem de incapacidade arbitrada; 
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 Aos DFA com uma percentagem de incapacidade igual ou superior a 90%, que 

tenham sofrido lesões profundas ou limitação de movimentos, é devido o 

pagamento de prestação suplementar de invalidez, calculada pelo produto da 

percentagem de incapacidade arbitrada; 

 As pensões fixadas independentemente da percentagem de incapacidade 

serão actualizadas automaticamente com relação aos correspondentes 

vencimentos dos militares do mesmo posto de graduação na situação do 

activo, tomando-se para as Praças, como base, o pré mensal de marinheiros 

dos quadros permanentes da Armada (o abono suplementar de invalidez e 

prestação suplementar de invalidez e outros abonos que venham a ser 

atribuídos aos DFA, são também actualizados pelo mesmo princípio de 

actualização automática); 

 Possibilidade de acumular pensão de reforma extraordinária ou de invalidez 

com remunerações de outras funções que possam exercer, excepto ao serviço 

das FA; 

 Direito de uso de cartão de DFA; 

 Alojamento e alimentação por conta do Estado quando em deslocações 

justificadas para tratamento hospitalar e adaptação de material de prótese; 

 Fornecimento gratuito de todo o material de prótese ou equipamento de 

locomoção, auxiliar de visão e outros considerados como complemento ou 

substitutos da função ou órgão lesado ou perdido; 

 Redução do preço das tarifas nos transportes nacionais (Caminhos de Ferro 

75% e nos voos TAP 50%); 

 Tratamento e hospitalização gratuitos nos estabelecimentos do Estado, bem 

como quaisquer meios auxiliares de diagnóstico, quando a natureza da 

afecção estiver directamente relacionada com a lesão ou doença que 

determinou a sua deficiência; 

 Prioridade, em igualdade de circunstâncias, na nomeação para cargos 

públicos ou de empresas com participação maioritária do Estado; 

 Isenção de selo e propinas de frequência e exame nos estabelecimentos de 

ensino oficial e uso gratuito de livros e material escolar; 
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 Concessões especiais para a aquisição de habitação própria, nas mesmas 

condições estabelecidas para os trabalhadores das instituições de crédito 

nacionalizadas; 

 Direito de associação nos Serviços Sociais da Forças Armadas; 

 Os DFA com uma percentagem de incapacidade igual ou superior a 60% têm 

um aumento de regalias, em função das suas maiores necessidades (isenção 

total de taxas, direitos e emolumentos na aquisição de automóvel ligeiro de 

passageiros em cada 5 anos; adaptação do automóvel custeada pelo Estado; 

isenção do imposto anual sobre fruição do veículo; concessão de uma Pensão 

de Preço de Sangue13,  mesmo que a morte não tenha resultado da causa 

determinante da sua deficiência). 

 

2.2.3 - O Rigor do Legislador 

 

O legislador define, assim, um claro conjunto de requisitos para avaliação das 

circunstâncias em que ocorrem os acidentes e/ou doenças. 

Fica claro que o respectivo regime legal apenas se aplica à “ … reparação de 

consequências sobrevindas no cumprimento do dever militar aos que foram chamados a 

servir em situação de perigo ou perigosidade … ”. Com efeito, “ … a preocupação de 

clareza e rigor do legislador foi tal que definiu as diversas situações e categorias susceptíveis 

de contribuir para a qualificação de um militar como DFA, designadamente a noção de 

«serviço de campanha ou em campanha» e as «circunstâncias directamente relacionadas 

com o serviço de campanha» e fixou em 30% o grau de incapacidade geral de ganho 

mínimo, para o efeito da definição de deficiente das Forças Armadas…”, pelo que se ao ex-

militar “… não foi atribuído uma incapacidade geral de ganho igual ou superior àquele 

montante o mesmo não pode ser qualificado como DFA… ” 14.  

Na verdade, resulta da lei que o legislador pretendeu definir o estatuto de deficiente 

das Forças Armadas, através do qual é assegurado um conjunto de benefícios de 

natureza assistencial, entre os quais sobressai, actualmente, o pagamento de uma 

pensão no valor mínimo de cerca de 1.000 € (14 meses/ano), impondo circunstâncias 

                                                           
13

 Nos termos do Decreto-Lei n.º 466/99 de 6 de Novembro 

14
 Acórdão STA de 07ABR05 referente ao Processo n.º 01322/04 
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muito concretas de risco extremo como ocorrem em guerra ou em situações 

equiparáveis. 

 

2.2.4 - Delimitação de alguns conceitos relevantes 

 

O Decreto-Lei n.º 43/76, define alguns dos conceitos cuja interpretação é crucial para 

a aplicação do regime DFA. 

Nos termos do seu artigo 1º, n.º 2, é considerado deficiente das Forças Armadas o 

cidadão que no cumprimento dos serviço militar e na defesa dos interesses da Pátria, 

adquiriu uma diminuição na capacidade geral de ganho quando, em resultado de 

acidente ocorrido em serviço de campanha ou em circunstâncias directamente 

relacionadas com o serviço de campanha, ou, ainda, no exercício das funções e 

deveres militares e por motivo do seu desempenho, em condições de que resulte, 

necessariamente, risco agravado, vem a sofrer uma diminuição permanente, 

causada por lesão ou doença, adquirida ou agravada. 

O „serviço de campanha‟ pressupõe que ele tenha ocorrido no teatro de operações 

de guerra, guerrilha ou contraguerrilha, em consequência de operações directas ou 

indirectas do inimigo, ou em actividades de natureza operacional. Deste modo, só 

poderá ser qualificado como DFA, o militar que, sacrificando-se pela Pátria, se tenha 

“deficientado” num teatro de guerra ou de guerrilha por causa, directa ou indirecta, 

das actividades do inimigo ou do possível contacto com ele e que tudo ocorra em 

condições de perigo e dificuldade superiores às da vida castrense normal. Tal não 

significa que só possa ser assim considerado quem se tenha “deficientado” em 

resultado de actos de bravura e sacrifício próximos do heroísmo, visto que não sendo 

o espírito da lei premiar o cumprimento normal da função militar e, portanto, os riscos 

normais a ela inerentes, também não é o de premiar só os actos de heroísmo 

ocorridos em circunstâncias únicas ou verdadeiramente excepcionais.15. 
" … O 

exercício de funções e deveres militares e por motivo do seu desempenho, em condições de 

que resulte, necessariamente, risco agravado equiparável ao definido nas situações 

previstas nos itens anteriores, engloba aqueles casos especiais, não previsíveis, que, pela 

sua índole, considerado o quadro de causalidade, circunstâncias e agentes em que se 

                                                           
15

 Acórdão STA de 16.06.05, Proc.0274/04 
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desenrole, seja identificável com o espírito desta lei. A qualificação destes casos compete ao 

Ministro da Defesa Nacional, após parecer da Procuradoria-Geral da República…." 16.
 

 

2.2.5 - Risco agravado 

 

O conceito de “risco agravado”, cuja qualificação, nestas circunstâncias, compete ao 

Ministro da Defesa Nacional mas exige parecer prévio do Conselho Consultivo da 

Procuradoria Geral da República (PGR), de acordo com o disposto n.º 4 do artigo  2.º  

do  Decreto-Lei n.º 43/76, só será aplicável nos casos que “ …pelo seu 

circunstancialismo, justifiquem uma equiparação, em termos objectivos, àquelas situações de 

facto, dado corresponderem a actividades próprias da função militar ou inerentes à defesa de 

altos interesses públicos, importando sujeição a um risco que, excedendo significativamente 

o que é próprio do comum das actividades castrenses, se mostra agravado em termos de se 

poder equiparar ao que caracteriza aquelas situações paradigmáticas …”.  Nesta linha, 

aquele Conselho Consultivo esclarece que este regime implica “ … não só que o 

acidente tenha ocorrido em serviço, mas também que a actividade militar que o gera envolva, 

por sua natureza, objectiva e necessariamente, um risco agravado em termos de poder 

equiparar-se ao que decorre em situações de campanha ou a elas por lei igualadas ” 17. 

 

2.2.6 - Extensibilidade do regime DFA e outros regimes de protecção 

  

O regime constante do Decreto-Lei n.º 43/76 é extensível aos militares da Guarda 

Nacional Republicana, da Guarda Fiscal e da Polícia de Segurança Pública, por força 

do disposto no Decreto-Lei n.º 351/76, de 13 de Maio, e aos militares que participam 

em missões humanitárias e de paz no estrangeiro, nos termos Decreto-Lei n.º 233/96 

de 7 de Dezembro,18. 

                                                           
16

  N.º 4 do artigo 2º do DL 43/76 

17
 Parecer CC PGR n.º 99/2005 (Orientação já expressa nos pareceres n.ºs 55/87, 80/87, 99/01, 167/01, 116/01, 

como se refere a título de exemplo em nota e naquele parecer) 

18
 O n.º 1 do seu artigo 6º prevê que os militares no cumprimento destas missões, sejam abrangidos pelo regime DFA e no 

n.º 2 do  mesmo artigo dispõe que “o cumprimento de missões humanitárias e de paz a que se refere o presente diploma 

considera-se exercício da função militar”. 
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O carácter restritivo na sua aplicação levou à criação de outros diplomas legais nos 

quais se estabelecem medidas para situações não abrangidas no Decreto-Lei n.º 

43/76. Neste contexto surgiram no universo legislativo os estatutos de Grande 

Deficiente das Forças Armadas (GDFA), Grande Deficiente do Serviço Efectivo Normal 

das Forças Armadas (GDSEN) e Deficiente Civil das Forças Armadas (DCFA)19, cujos 

destinatários não se encontram abrangidos na amostra de pedidos de qualificação 

como DFA e que constituem o acervo em estudo no presente trabalho.   

 

2.2.7 - Competência para qualificação dos DFA 

 

A “Administração Pública tem não só o dever de fundamentar os actos administrativos que 

afectem os direitos ou interesses legalmente protegidos dos cidadãos como ainda de pautar 

as suas decisões por critérios uniformemente aplicáveis e de garantida equidade” 20 . Neste 

sentido, e com vista a definir a entidade competente para efectuar na generalidade a 

qualificação dos deficientes das Forças Armadas, foi centralizada no Ministro da 

Defesa Nacional a competência para aplicação do regime DFA nos termos previstos 

pelo Decreto-Lei n.º 43/76. Assim, desde o ano de 1988 que, de acordo com o 

disposto no Decreto-Lei nº 43/88, de 8 de Fevereiro, os processos de qualificação 

como DFA são remetidos para decisão final ao Ministro da Defesa Nacional, membro 

do Governo com faculdade de delegação para apreciação e decisão dos pedidos de 

qualificação como DFA dos militares ou ex-militares que serviram as Forças Armadas 

portuguesas. 

Em 1997 foi criado, no Ministério da Defesa Nacional, o Departamento de Assuntos 

Jurídicos (DeJur) 21. No âmbito das suas atribuições e competências, o DeJur tem 

avaliado os processos de qualificação DFA, adoptando critérios uniformes de 

equidade e preparando com rigor informação com os fundamentos que permitam 

sustentar a decisão final do Ministro da Defesa Nacional, ou da entidade com 

competência delegada. 

                                                           
19

  GDFA, Dec-Lei n.º 314/90, de 13 de Outubro, com alteração de redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 248/98, 

de 11 de Agosto; GDSEN nos termos previstos no Decreto-Lei nº 250/99, de 7 de Julho; DCFA, Decreto-Lei n.º 

319/84, de 1 de Outubro. 

20
  In preâmbulo Decreto-Lei n.º 43/88, de 8 de Fevereiro. 

21
  O Departamento de Assuntos Jurídicos do MDN (DeJur), foi criado pelo Decreto-Lei nº 211/97, de 16 de 

Agosto. 

http://10.192.0.2/intranet_mdn/Estrutura_MDN/sec_geral/SG_legislacao/Dec_Lei_211_97.pdf
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Ao longo de mais de uma década de actividade, o DeJur tem, também, realizado 

estudos em matéria jurídica, mantendo um arquivo de pareceres elaborados no 

Departamento e cuja amostra avaliada no presente estudo é um significativo 

exemplo.  

 

2.3 - APOIO A VÍTIMAS DE STRESS PÓS-TRAUMÁTICO DE GUERRA - 

ALTERAÇÕES AO DECRETO-LEI N.º 43/76 

 

A Lei n.º 46/99, de 16 de Junho, cuja epígrafe é “Apoio às vítimas de stress pós-

traumático de guerra”, veio alterar a redacção do n.º 3 do artigo 1º do Decreto-Lei  n.º 

43/76 e prever a criação de uma rede nacional de apoio aos militares e ex-militares 

portugueses portadores de perturbação psicológica crónica resultante da exposição a 

factores traumáticos de stress durante a vida militar. O n.º 3 do referido artigo passou 

a ter a seguinte redacção “ … para efeitos do número anterior é considerado deficiente 

das Forças Armadas o cidadão português que, sendo militar ou ex-militar, seja portador de 

perturbação psicológica crónica resultante da exposição a factores traumáticos de stress 

durante a vida militar … ”. A leitura atenta dos trabalhos preparatórios da Lei 46/99 que 

estiveram na origem da referida alteração, designadamente relatórios das Comissões 

Parlamentares, revela que o legislador pretendeu encontrar uma solução para um 

problema de aplicação do regime a um fenómeno clínico – Perturbação Pós Stress 

Traumático - que só a evolução do conhecimento médico permitiu identificar, sem 

alterar os princípios gerais da filosofia do Decreto-Lei n.º 43/76. Com efeito, a nova 

redacção dada pelo legislador introduziu a alteração do referido n.º 3 mantendo 

intacto o diploma, visando com a nova redacção o “reconhecimento da reparação do 

stress pós-traumático de guerra”, e tendo em vista a “ … criação pelo Estado de uma 

rede nacional de apoio aos ex-militares portugueses vítimas de stress pós-traumático de 

guerra que sejam portadores de perturbação psicológica crónica dele decorrente, cujos 

objectivos são a identificação dos casos e a necessária e permanente prestação de serviços 

de apoio médico, psicológico e social …”. 
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A significativa dimensão do problema, bem como a inexistência de legislação 

específica para a doença e o facto de não constar da Tabela Nacional de 

Incapacidade, esteve na origem da "consciência de que é necessário dar resposta a 

estas situações”22 . Este impulso legislativo visou dar resposta a uma realidade 

médico-cientifica que, à época (1976) não seria ainda identificada como um fenómeno 

de características específicas devidamente estudadas, e para as quais, face à 

evolução da medicina posterior era preciso encontrar uma resposta concreta. Os 

relatórios e pareceres das respectivas Comissões Parlamentares indicam que o 

legislador pretendia “ … que a definição de deficiente das forças armadas, prevista no 

Decreto-Lei n.º 43/76, de 20 de Janeiro, passe a abarcar igualmente as situações em que, na 

ausência de qualquer acidente, se verifique uma diminuição permanente, causada por doença 

adquirida, consistindo em perturbação psicológica crónica de stress post traumático de guerra”. 

Sucede que a interpretação da nova redacção do artigo 1º do Decreto-Lei n.º 43/76 

não tem sido unânime como, também, não foi pacífica a discussão da sua “gestação”. 

A este propósito recordam-se alguns dos argumentos esgrimidos durante a discussão 

na generalidade do projecto de lei, na reunião plenária de 13.01.1999 da Assembleia 

da República23. Os críticos do projecto de lei acusam os autores de tratar o assunto “ 

… sem seriedade, sem serenidade, de ânimo leve, apressada e insuficientemente ponderado, 

sem rigor e sem sentido de responsabilidade …”. Recordam que “ … não se confirma que o 

trauma de guerra esteja legalmente desprotegido em Portugal … ”, até porque na verdade a 

“ … Tabela Nacional de Incapacidades prevê já critérios que cobrem as situações em causa. 

Tanto assim é que algumas dezenas de deficientes das forças armadas foram qualificados 

enquanto tal por deficiência do foro psicológico…”.  

Todavia encontram um “ … único elemento positivo” no projecto, “o reconhecimento 

oficial da doença stress pós-traumático de guerra, vulgo, stress de guerra … ”. 

Por outro lado, os defensores do projecto de lei justificavam a iniciativa com a intenção 

de “ … terminar com aquilo que podemos qualificar como uma desatenção histórica, fazer, do 

ponto de vista do Estado, uma afirmação de responsabilidade … ”, sublinhando que “ … não 

há legislação específica, a doença ainda não faz parte da Tabela Nacional de Incapacidades, a 

classe médica está ainda pouco sensibilizada para o seu tratamento …”. 

                                                           
22

  São desconhecidos, com rigor, os números dos portadores desta perturbação do foro psiquiátrico. Não há 

uma definição oficial sobre a dimensão deste problema que todos os dados disponíveis, através de diversos 

estudos e cálculos estatísticos, apontam para valores significativos.  

23
 Diário da AR, VII Legislatura, 4ª Sessão Legislativa, I Série, n.º 34, 14.01.99 
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Nesta linha, os defensores da iniciativa apontavam como “questão fundamental”, a 

necessidade de “ … incluir no conceito de deficiente das forças armadas, uma alteração 

cirúrgica, pequena embora, mas absolutamente fundamental para determinar o conceito para o 

acompanhar, para o completar e para o caracterizar melhor (…) É por isso que a alteração que 

propomos neste diploma é muito pequena, justamente para não bulir com a sua economia, 

justamente para não abranger tudo o resto, porque em tudo o resto queremos que a mesma 

disciplina se cumpra. Agora é absolutamente fundamental que haja uma necessidade de incluir 

o stress post traumático de guerra como condição suplementar para que seja adquirida a 

classificação de deficiente das forças armadas” . Presume-se, assim, que o legislador 

pretendia encontrar uma solução para um problema de aplicação do regime a um 

fenómeno que só a evolução do conhecimento médico permitiu identificar, mantendo 

intactos, sem “bulir”, os princípios da filosofia do Decreto-Lei  n.º 43/76 enunciados no 

elucidativo preâmbulo, designadamente o “ … justo reconhecimento do direito à plena 

reparação de consequências sobrevindas no cumprimento do dever militar aos que foram 

chamados a servir em situação de perigo ou perigosidade …” . 

Mas, a leitura da “nova” norma pode apontar sentidos diversos de acordo com o 

interesse dos seus destinatários. Uma interpretação meramente literal da nova 

redacção pode dificultar a sua aplicação nos casos em que a perturbação psicológica 

crónica, decorrente da vida militar, é susceptível de determinar a qualificação como 

DFA, todavia nem todas as situações em que se verifique tal diagnóstico levam 

àquela qualificação. Resulta desta circunstância, a dificuldade em conhecer os 

critérios e avaliar os casos concretos, de modo a distinguir as situações de 

“perturbação psicológica crónica resultante da exposição a factores traumáticos de stress 

durante a vida militar” que permitam a qualificação como DFA. 

Acresce que, numa lógica de rigor e equidade, a interpretação não deve cingir-se 

apenas à letra da lei mas procurar, acima de tudo, reconstituir o pensamento 

legislativo 24, tendo sempre presente que “ … na fixação do sentido e alcance da lei, o 

intérprete presumirá que o legislador consagrou as soluções mais acertadas e soube 

exprimir o seu pensamento em termos adequados … ” 25. Neste contexto, será legitimo 

presumir que o legislador ao fazer uma alteração “cirúrgica” ao Decreto-Lei n.º 43/76, 

introduzindo um novo n.º 3 ao seu artigo 1º e deixando intacto o restante diploma 

                                                           
24

 Nº. 1 do Artigo 9º do Código Civil 

25
 Nº. 3, idem  
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parece apontar, como solução para esclarecer as circunstâncias dos casos 

abrangidos por aquele regime, os conceitos definidos para todas as outras 

precisamente ali previstas. Na verdade, a nova redacção do Decreto-Lei n.º 43/76, de 

20 de Janeiro, obriga a uma interpretação racional que não abandone as razões que 

determinaram a iniciativa legislativa que culminou com a publicação da Lei n.º 46/99. 

 

2.3.1 - Rede nacional de apoio aos militares e ex-militares portadores 

de perturbação psicológica crónica - O Decreto-Lei n.º 50/2000, de 7 

de Abril 

 

Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 1º do Decreto-Lei n.º 43/76, com a redacção 

dada pela Lei n.º 46/99, de 16 de Junho, a DSPT é uma doença susceptível de gerar a 

qualificação como DFA. 

O Decreto-Lei n.º 50/2000, de 7 de Abril, veio regulamentar a Lei n.º 46/99, que 

instituiu a rede nacional de apoio aos militares e ex-militares portadores de 

perturbação psicológica crónica resultante da exposição a factores traumáticos de 

stress durante a vida militar. 

“ … A referida lei possibilita que os portadores de perturbação psicológica crónica resultante 

da exposição a factores traumáticos de stress durante a vida militar vejam o seu caso 

avaliado por uma junta de saúde militar que, em consequência da gravidade da sua situação 

clínica, venham a receber o tratamento necessário e, eventualmente, a ser considerados 

deficientes das Forças Armadas … ” 26. A rede nacional de apoio tem como objectivos a 

informação, identificação e encaminhamento dos casos e a necessária prestação de 

serviços de apoio médico, psicológico e social, em articulação com o Serviço 

Nacional de Saúde, e, desde Novembro de 2007, com as Organizações Não-

Governamentais com quem o MDN assinou protocolo de colaboração. 

O Despacho Conjunto n.º 364/200127 define o modo de admissão à rede nacional de 

apoio28 bem como o modo de elaboração do processo clínico. 

                                                           
26

 In preâmbulo do Decreto-Lei  n.º 50/2000, de 7 de Abril 

27
 Diário da República n.º 93 de 20 de Abril. 

28
 O Despacho Conjunto n.º363/2001, de 23 de Março, aprova o modelo de cartão de identificação de utente da 

rede nacional. 
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Os pedidos de admissão à rede nacional de apoio, não pressupõem que o militar ou 

ex-militar seja considerado deficiente das Forças Armadas, nos termos do Decreto-

Lei nº 43/76, de 20 de Janeiro. Neste sentido, o n.º 3 do artigo 5º do Decreto-Lei n.º 

50/2000 é elucidativo. No caso “ … da deliberação da junta de saúde militar viabilizar o 

reconhecimento do direito a uma pensão, o processo segue os trâmites legais, nos termos 

do Decreto-Lei n.º 43/76, de 20 Janeiro …”. 

O Despacho Conjunto n.º 364/2001 29 define o modo de admissão à rede nacional de 

apoio30 bem como o modo de elaboração do processo clínico. Para efeitos da 

aplicação do supra referido despacho, só as vivências traumáticas no exercício das 

funções inerentes ao serviço militar poderá originar o direito ao apoio médico. Importa 

aqui referir o papel da intervenção das Juntas de Saúde Militares, no âmbito dos 

processos de admissão à rede nacional de apoio, a qual se destina a: 

a) Reconhecer que o doente sofre da patologia indicada pelo centro de 

saúde ou ONG com protocolo para o efeito; 

b) Fixar o grau de desvalorização; 

c) Pronunciar-se quanto ao nexo de causalidade entre a doença DSPT e o 

serviço militar. 

Assim, para que a junta médica se possa pronunciar sobre o nexo de causalidade 

entre a doença e o serviço militar, haverá que concluir a instrução do processo, com 

vista ao apuramento das circunstâncias em que tal serviço militar foi prestado.  

O processo é, assim, “ … muito próximo daquele que é elaborado nos Ramos tendo em 

vista a qualificação de um interessado como DFA … ”. 

Todavia não se devem confundir aqui os dois procedimentos. Com efeito, os pedidos 

de admissão à rede nacional de apoio, com encaminhamento realizado pelos serviços 

integrados no Serviço Nacional de Saúde, não pressupõe que o militar ou ex-militar 

seja considerado deficiente das Forças Armadas, nos termos do Decreto-Lei nº 43/76, 

de 20 de Janeiro.  

                                                           
29

 Diário da República n.º 93 de 20 de Abril 

30
 O Despacho Conjunto n.º 363/2001, de 23 Março, aprova o modelo de cartão de identificação de utente da 

rede nacional. 
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A admissão à rede nacional de apoio depende, apenas e só, da possibilidade de 

verificação de um diagnóstico de perturbações psicológicas crónicas resultantes da 

exposição a factores traumáticos de stress durante a vida militar, sem a necessidade 

da verificação de quaisquer outros circunstancialismos. Pelo que se afigura plausível, a 

admissão de militares ou ex-militares que tenham contraído a doença em 

consequência de exposição a factores traumáticos, por exemplo durante a instrução 

ou na viagem para o teatro de operações. Importará pois conhecer e relevar as 

dificuldades na aplicação do regime previsto na Lei n.º 46/99, não apenas ao nível da 

dificuldade de interpretação da lei, mas também ao nível das dificuldades no 

diagnóstico da DSPT e do estabelecimento do duplo nexo causalidade adequada, de 

modo a serem criadas medidas e adoptados mecanismos que garantam decisões 

justas e equilibradas. 

 

3 - A PERTURBAÇÃO PÓS STRESS TRAUMÁTICO E AS 

DIFICULDADES DO DIAGNÓSTICO  

 

A Perturbação Pós-Stress Traumático (PPST) é uma entidade nosográfica 

devidamente classificada desde 1980, no DSM III - Manual de Diagnósticos e 

Estatística das Perturbações Mentais, da Associação Americana de Psiquiatria. A 

guerra do Vietname (1959-1975) contribuiu decisivamente para a introdução do 

conceito de PPST no meio científico, tendo evoluído desde essa altura através do 

estudo de casos concretos e apoiando a redefinição dos critérios de diagnóstico.  



 Estudo das Doenças e Acidentes Profissionais em meio Militar 

   
2009/2010 

 

45 

 

A Perturbação pós-stress traumático “ … pode ocorrer em resultado de uma ampla 

variedade de acontecimentos traumáticos, com que cada um se pode confrontar, 

nomeadamente as catástrofes naturais, os acidentes e os crimes, na infância e na vida adulta. 

Só ouvir o sofrimento de outra pessoa é suficiente para se atingir o critério requerido para a 

classificação do distúrbio, não se exigindo que a experiência seja terrífica para toda a gente 

(Long, 1996). Igualmente para as vicissitudes normais da vida, como o divórcio, o fracasso, a 

rejeição, a doença grave, que caracterizam as perturbações de ajustamento, ou 

acontecimentos de menor magnitude como os acidentes de trânsito (Friedman, 1997), os 

procedimentos médicos podem bastar. De acordo com Long (1996), a PPST está em perigo de 

se transformar meramente num diagnóstico da moda, uma vez que pode ser utilizada 

indevidamente para obter benefícios de incapacidade, ganhar processos legais por ofensas 

corporais e iludir a responsabilidade pessoal … ” 31.  

A entrada em vigor da Lei n.º 46/99, originou um crescente número de pedidos de 

qualificação de DFA em que é alegado o Síndrome da DSPT. Sucede que o 

diagnóstico do Síndrome da DSPT nem sempre é fácil de realizar e requer exames 

específicos e complexos, atentos e demorados, por vezes pouco exequíveis por falta, 

ou deficiente, colaboração dos doentes, sendo frequente encontrar divergências entre 

as entidades médicas envolvidas na avaliação da situação clínica dos militares ou ex-

militares. As divergências no tratamento destes processos, acarretam, obviamente, 

diversas dificuldades e dúvidas à entidade que tem competência, nos termos da lei, 

para deferir ou indeferir os pedidos de atribuição do estatuto de DFA, até porque a 

PPST pode demonstrar-se, décadas depois do cumprimento do serviço militar, pela 

existência de um conjunto diversificado de doenças. 

As dificuldades destes processos começam precisamente no diagnóstico desta doença 

particular, como reconhecem as próprias entidades médicas. A Comissão Permanente 

para Informações e Pareceres (CPIP) da Direcção dos Serviços de Saúde do Exército 

Português, analisando com profunda atenção um processo de qualificação como 

deficiente das Forças Armadas, aponta no respectivo Parecer32 algumas questões 

pertinentes, das quais valerá a pena destacar as seguintes: 

                                                           
31

 Aurélio V.M. Pamplona, “Ainda acerca do Stress pós-traumático”, Jornal do Exército, nº 478, Outubro 1999. 

32
 Parecer CPIP de 19 de Março 2003. 
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 “- Ao longo dos últimos 28 anos de trabalho ininterrupto como vogal 

desta CPIP, tivemos ocasião de analisar e relatar pareceres sobre 

múltiplas situações do foro psiquiátrico, supostamente desencadeadas 

ou agravadas pelo SMO. Mas, desde a publicação da Lei n.º 46/99, de 

16JUN, que trata do “Apoio às Vitimas de Stress Pós-Traumático de 

Guerra”, os processos referentes a militares e ex-militares que vêm 

alegar, como motivo de incapacidade para o trabalho e inserção social, 

alterações ou perturbações psicológicas crónicas contraídas em 

resultado da exposição a factores traumáticos de stress durante a vida 

militar, têm aumentado. (…) muitas situações de diagnóstico 

(discutível) de “Distúrbio de Stress Pós-Traumático” (DSPT) são 

perfeitamente idealizadas e, posteriormente, com o aval clínico 

benevolente de muitos especialistas (certamente orientados por 

conceitos caritativos e humanitários, já que quem paga a factura é o 

Estado) são, finalmente, convertidas em “realidades clínicas” 

relacionadas com o SMO, com direito a um grau de desvalorização de 

30% ou mais, condição indispensável para que o militar possa ser 

considerado DFA…” 

O referido parecer admite que entre os militares que serviram na guerra de África, 

apesar de volvidos mais de quarenta anos, se podem “… detectar, com relativa 

segurança, indivíduos incapacitados por verdadeiros “DSPT”. No entanto, tal diagnóstico “… 

requer um exame psiquiátrico atento e demorado, com o apoio de testes psicológicos 

específicos mas complexos, nem sempre exequíveis por falta de colaboração dos doentes. 

Além disso, há a acrescentar a “… limitação das técnicas de diagnóstico postas à 

disposição das clínicas onde são observados estes doentes, assim como, ao valorizar os 

critérios de diagnóstico desta síndroma, saber que estes não são patognomónicos da afecção, 

mesmo quando se verifiquem os 6 critérios definidos e aceites desde a década de 80 (1980) 

pela Associação de Psiquiatria Americana (DSM-IV) e pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS-CID-10). 

No parecer que temos vindo a citar, alguns ex-militares “ … como último recurso para 

alcançarem o “estatuto de DFA”, alegam patologias de que na realidade não padecem ou nada 

têm a ver com o SMO. Muitas vezes vêm queixar-se de perturbações do foro psiquiátrico, 

apoiados em relatórios médicos, insuficientemente elaborados, sendo cada vez mais frequente 

queixarem-se de perturbações do comportamento, entre as quais a mais comum o “Distúrbio 

de Stress Pós-Traumático”, incluído no grupo das "Neuroses, distúrbios relacionados com o 

stress e somatizações". 
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Na avaliação da CPIP/DSS “ … A articulação do Decreto-Lei n.º 43/76, de 20 de Janeiro 

(que trata das condições exigidas para que um militar ou ex-militar possa ser considerado 

DFA) com o Lei n.º 46/99, de 16 de Junho (que considera também DFA os militares ou ex-

militares portadores de perturbações psicológicas crónicas resultantes de exposição a factores 

traumáticos de stress, durante a vida militar) promoveu indiscutivelmente, o aumento do 

número de ex-militares que têm vindo a reclamar o estatuto de DFA, alegando sofrerem de 

alterações do foro psiquiátrico, contraídas durante o Serviço Militar, e diagnosticadas como 

DSPT…”.  

No que respeita ao processo de diagnóstico, a CPIP/DSS refere que “ … O diagnóstico 

do DSPT baseia-se na anamnese clínica orientada no despiste de alterações do 

comportamento e perturbações psíquicas directamente relacionadas com exposição anterior a 

eventos dolorosos, de grande intensidade - fora do comum - que possam ter desencadeado 

reacções de medo, terror ou pânico, com a sensação de morte eminente, desgostos profundos 

ou luto mal aceite pela perda de entes queridos. Para que um indivíduo desencadeie um DSPT 

não é forçoso que seja vítima directa do evento; basta ser testemunha de um acontecimento 

violento, assistir ao assassinato ou morte de alguém ou a uma situação de grande violência 

exercida sobre terceiros …”. 

As manifestações e a progressão da doença evoluem de acordo com a individualidade 

de cada sujeito. Assim: “ … Depois do evento traumático, o indivíduo envolvido começa a 

manifestar perturbações psíquicas e reacções e sintomas de origem neurovegetativa que não 

referia antes do episódio ou experiências traumáticas. O início dos sintomas e das alterações 

psíquicas pode não ocorrer imediatamente a seguir ao acontecimento traumático. O quadro 

clínico do DSPT pode iniciar-se alguns dias, semanas ou meses depois do evento. Quando os 

sintomas existem há menos de 3 meses, diz-se que o DSPT é de natureza aguda; quando os 

sintomas se mantêm para lá deste período, fala-se numa situação crónica de DSPT. 

Para que se possa fazer o diagnóstico de DSPT é indispensável que as manifestações 

clínicas que o caracterizam se mantenham pelo menos durante o tempo mínimo de 1 

mês. O DSPT só pode ser considerado como tal: “ … desde que haja a certeza de que se 

desenvolveu no decurso de seis meses após ter havido, um acontecimento traumático de 

marcada gravidade" [de acordo com a CID-10-OMS, citado pelo Prof. Vaz Serra, no seu 

tratado sobre "O Stress na vida de todos os dias"]. Mas, outros autores pensam que o 

DSPT pode desencadear-se entre uma semana e 30 anos após o evento traumático 

sofrido anteriormente pelo doente.  
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Alguns psiquiatras não aceitam que o DSPT se desencadeie para lá dos 6 meses após 

a experiência traumática, mas admitem a possibilidade de “ …fazer o diagnóstico de 

DSPT para além deste período de tempo quando os sintomas referidos pelos pacientes forem 

típicos e se for possível excluir outras situações clínicas do foro da psiquiatria, tais como uma 

síndrome ansiosa, manifestações obsessivo compulsivas ou de natureza depressiva. É 

necessário excluir também as situações de mimetização ou simulação, não tão raras como se 

pensa e a nossa experiência confirma. 

Os doentes com DSPT, além das alterações do comportamento e do estado de humor, 

referem também “ … perturbações neurovegetativas, de natureza neuro-hormonal, mediadas 

pelo sistema nervoso simpático/parassimpático. É a associação das alterações do 

comportamento, perturbações psicológicas e neurovegetativas que definem a síndroma do 

DSPT, permitindo o seu diagnóstico. De acordo com os critérios de diagnóstico do DSPT – 

definidos pela Associação de Psiquiatria Americana e pela Organização Mundial de Saúde – é 

indispensável uma orientação clínica muito rigorosa na sistematização do interrogatório 

anamnéstico destes doentes que permita a colheita dos verdadeiros sintomas característicos 

do distúrbio. O exame psiquiátrico é difícil e moroso principalmente quando se trata da 

abordagem de "simuladores adestrados" para confundir o psiquiatra e viciar os testes 

psicológicos”.  

Em suma, o diagnóstico do DSPT nem sempre é fácil, pois o doente pode ser portador 

de outro distúrbio mental de características clínicas semelhantes, associado ou não ao 

DSPT, além de que podem estar em causa estratégias de simulação da patologia. 

Importa pois reter que a posição da CPIP/DSS, baseado na sua já longa experiência, 

deixa transparecer muitas das dificuldades relacionadas com o diagnóstico da PPST, 

sobretudo para aqueles casos em que não há registo de “… consultas ou observações 

clínicas que refiram ao longo de mais de 30 anos, a existência de perturbações 

psicológicas …”.  

Na verdade, as dificuldades de diagnóstico e o estabelecimento do respectivo nexo 

de causalidade, foi, inclusive, reconhecido na própria Tabela Nacional de 

Incapacidades por acidentes de trabalho ou doenças profissionais, no capítulo33 da 

Psiquiatria, onde se considera que: “ … a avaliação da incapacidade permanente que 

traduz o défice funcional resultante da perturbação mental com origem em acidente de 

trabalho ou em doença profissional, constitui uma tarefa delicada e não isenta de alguma 

subjectividade. (…) Por outro lado, “ …o conceito de normalidade, bastante vago e 

                                                           
33

 Capítulo X, Anexo I, Decreto-Lei n.º352/2007, de 23 de Outubro. 
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impreciso em psiquiatria, a natureza peculiar da perturbação mental, a interacção dinâmica 

entre a personalidade e o meio ambiente, a predisposição individual e os factores exógenos, 

constituem uma teia complexa e difícil de traduzir em termos de causalidade. Tal não 

significa, porém, que não devam ser utilizados, sistematicamente, os exames clínicos e 

complementares de diagnóstico tidos por necessários ao esclarecimento do nexo de 

causalidade”. 

Acrescem às dificuldades atrás referidas em estabelecer o diagnóstico da PPST, as 

dificuldades em definir o grau de desvalorização a atribuir à incapacidade 

apresentada pelo doente por força da sua situação clínica. Com efeito. a“ … aplicação 

dos coeficientes de desvalorização representa apenas a derradeira etapa do processo 

laborioso, que inclui a realização de um minucioso exame clínico e dos exames 

complementares considerados necessários, bem como a elaboração de um relatório 

exaustivo onde constem todos os elementos apurados e as conclusões periciais 

devidamente fundamentadas. Cabe aqui assinalar que a solicitação dos exames 

complementares deverá ser justificada por razões de ordem clínica, limitando-se àqueles 

que, à luz dos conhecimentos e experiência psiquiátrica, possam contribuir de forma 

reconhecidamente útil para uma correcta formulação diagnóstica ou confirmação de um 

quadro psicopatológico que se afigure significativamente incapacitante (p.ex., testes 

psicológicos) … 34.  

Neste contexto, será oportuno evocar os critérios de avaliação das incapacidades 

previstos na TNI: 

  

                                                           
34

 Parecer CPIP de 19 de Março 2003. 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS INCAPACIDADES PREVISTOS NA TNI 

Grau I 
Perturbações funcionais ligeiras, com nula ou discreta diminuição do nível de 

eficiência pessoal ou profissional 
0,01 – 0,05 

Grau II 
Perturbações funcionais moderadas, com ligeira a moderada diminuição do 

nível de eficiência pessoal ou profissional 
0,06 – 0,15 

Grau III 
Perturbações funcionais importantes, com manifesta diminuição do nível de 

eficiência pessoal ou profissional 
0,16 – 0,30 

Grau IV 
Perturbações funcionais importantes, com acentuada modificação dos padrões 

de actividade diária 
0,26 – 0,60 

Grau V 
Perturbações funcionais muito graves, envolvendo uma importante regressão 

da personalidade e profunda modificação dos padrões de comportamento (*) 
0,61– 0,95. 
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A aplicação dos referidos critérios deverá obviamente ser suportada pelos resultados 

de exames complementares de diagnóstico, nomeadamente testes psicológicos e 

exames periciais.   

No que diz respeito à problemática abordada no presente relatório, a realização de 

testes psicológicos e exames periciais revela-se crucial ao diagnóstico, sobretudo se 

atendermos a que estamos, na maior parte dos casos, a abordar situações e eventos 

traumáticos ocorridos há 30 ou mais anos, sendo essas técnicas também 

indispensáveis ao esclarecimento do nexo de causalidade bem como à definição do 

grau de desvalorização. A fixação em 30% do grau de incapacidade geral de ganho 

mínimo, para o efeito da definição de Deficiente das Forças Armadas (DFA), implica 

uma rigorosa aplicação dos critérios de avaliação das incapacidades, cuja atribuição 

as entidades médicas têm que fundamentar, o que nem sempre é fácil. Entre o 

parecer, eventualmente “benevolente”, dos médicos particulares que acompanham os 

interessados na qualificação como DFA e as conclusões periciais dos médicos 

militares, em princípio devidamente fundamentadas, não é difícil imaginar que surjam 

descoincidências. Torna-se assim imperioso dotar os serviços competentes dos meios 

mais eficazes no apoio à definição do diagnóstico, em benefício dos militares que 

legitimamente requerem a apreciação da sua situação e também para despistar os 

eventuais casos de simulação da patologia e/ou do nexo de causalidade com a 

prestação do SM. 

Com efeito, os próprios peritos médicos verificam, com alguma frequência, o interesse 

no diagnóstico de DSPT. Voltando a citar o parecer da CPIP: 
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“Habitualmente o que se verifica é que 10, 20, 30 ou mais anos após terem concluído o 

serviço, os ex-militares vêm queixar-se de perturbações psicológicas e alterações do 

comportamento, afirmando que estas se iniciaram já durante a comissão na ex-PU ou pouco 

tempo depois de licenciados …”. Nos relatórios que acompanham o requerimento a 

solicitar a elaboração ou revisão do seu Processo por acidente ou doença, o médico 

assistente ou o psiquiatra eventualmente consultado, quase sempre afirma que “ … os 

sintomas referidos pelo ex-militar são sugestivos ou compatíveis com o diagnóstico de DSPT 

e, (…) até estabelecem, facilmente, uma relação de nexo causal desta patologia, para eles 

evidente, com o serviço militar, desconhecendo por completo a história militar e clínica do 

militar, por impossibilidade de consultarem e analisarem o Processo instruído ao militar pelos 

órgãos competentes do Exército. Portanto, os diagnósticos de DSPT, em grande número de 

casos, são sempre estabelecidos a partir de queixas ou sintomas colhidos directamente dos 

„interessados‟, referindo-se a um contexto totalmente idealizado pelo ex-militar, sem se atender 

às provas materiais desentranhadas pelo Serviço de Justiça Militar e sem levar em 

consideração os registos clínicos do militar que foram reunidos ao longo de todo o tempo de 

serviço … ” 35. 

 

3.1 - A PRUDÊNCIA DA JURISPRUDÊNCIA 

 

Como atrás ficou exposto, a qualificação como deficiente das Forças Armadas é 

exigente, impondo a apresentação de requerimento específico para o efeito e uma 

instrução muito morosa e profunda, para além da verificação do grau de 

incapacidade geral de ganho mínimo (30%) legalmente exigido para o efeito da 

definição de DFA.  

Com a entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 50/2000, de 7 de Abril, alguns ex-

combatentes ao serem admitidos na rede nacional de apoio adquirem a expectativa 

de verem deferida a intenção de serem qualificados DFA. Relativamente a esta 

problemática, tendo presente todo o enquadramento legal, tudo indica que, 

efectivamente, a rede nacional se destina, apenas, a cumprir os objectivos definidos 

na sua regulamentação, ou seja, a garantir a “ … informação, identificação e 

encaminhamento dos casos e a necessária prestação de serviços de apoio médico, 

psicológico e sócial …” 36. 

                                                           
35

 Idem 

36
 Artigo 2º do Decreto-Lei n.º 50/2000 
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Contudo, é muitas vezes em sede jurisdicional que a interpretação é esclarecida em 

cada caso concreto através das decisões dos competentes tribunais. 

Nesta linha, importa colher alguns dos ensinamentos da extensa jurisprudência 

disponível, designadamente, do Supremo Tribunal Administrativo (STA). O STA tem 

sustentado, em alguns dos seus acórdãos, que o Decreto-Lei 43/76, com a sua nova 

redacção, “ … evidencia que o legislador quis fixar rigidamente o conceito de DFA e que a 

sua preocupação de clareza e rigor foi tal que entendeu ser ele a definir os diversos 

conceitos susceptíveis de contribuir para aquela qualificação … ”, sendo que “ … a clareza 

com que o legislador expôs e desenvolveu os citados conceitos revela que pretendeu que os 

mesmos fossem interpretados de um modo restritivo, o que quer dizer que a atribuição da 

qualidade de DFA deve ser feita, apenas e tão só, a quem preencha por inteiro os apontados 

requisitos … ”37. Assim sendo: 

 “ … não basta para ser qualificado que a deficiência tenha sido 

adquirida durante a prestação do serviço militar e por causa deste, em 

zona susceptível de ocorrerem ataques inimigos, pois que a lei exige 

mais do que isso, exige que a mesma tenha sido adquirida no teatro de 

operações onde tenham lugar operações de guerra, guerrilha ou 

contraguerrilha e tenha resultado da actividade operacional, directa ou 

indirecta, do inimigo ou de eventos ocorridos no decurso de qualquer 

actividade de natureza operacional38 que, pelas suas características ou 

pelas circunstâncias concretas do caso, impliquem perigo superior ao 

normal. – Neste sentido vejam-se Ac.s do Pleno de 8/2/94 (rec.33.133), 

de 18.10.94 (rec.31.398) e de 5/7/2001 (rec. n.º 36666) e da Secção de 

4/6/96 (rec.37.372), de 11.12.97 (rec. 39.379), de 21/04/2005 

(rec.106/04) e de 19/05/2005 (rec.1.852/03) e jurisprudência neles citada 

… .”39 

                                                           
37

 Acórdão STA de 16 de Junho de 2005, Rec. 274/04 

38
 “O ambiente operacional é o conjunto de condições, circunstâncias e influências que afectam o emprego de 

forças militares e que influem nas decisões do comandante. Os principais factores que determinam o ambiente 

operacional são: - os objectivos nacionais visados pelas operações em causa e as considerações da política 

nacional que apoiam a consecução daqueles objectivos, ou que influenciam o modo como devem ser alcançados; 

- os objectivos militares da operação; - as características da área de operações, sob o ponto de vista físico e 

humano; - as missões, efectivos e composição das forças contentoras; - os sistemas de armas empregados ou 

que se prevê venham a ser empregados”. Idem. 

39
 Acórdão STA de 16 de Junho de 2005, Rec. 274/04 
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O STA releva a excepcionalidade deste regime, como está bem expresso em 

Acórdão de 1996 40, ao referir que a qualificação como DFA exige “ … que o serviço 

seja prestado em condições de risco que ultrapassem, de modo sensível, o risco comum à 

generalidade dos militares em serviço activo, risco aquele especialmente agravado mercê 

das circunstâncias especiais e excepcionais de lugar, modo e tempo, que acarretem para o 

prestador uma maior e particular vulnerabilidade ao desgaste de ordem física e psíquica e às 

respectivas sequelas traduzíveis na diminuição da respectiva capacidade aquisitiva … ”. O 

Acórdão do STA, de 198441, esclarece que “ … a qualificação como „Deficiente das 

Forças Armadas‟ é obviamente mais exigente do que a qualificação de certa situação como 

acidente em serviço … ”. 

Com efeito, o rigor na aplicação deste regime é tanto que o próprio legislador não 

deixou de prever um parecer prévio da PGR, para aquelas situações especiais - risco 

agravado – onde a verificação dos contornos da excepcionalidade das circunstâncias 

é difícil de definir, embora ocorram “…durante a vida militar…”.  

Sucede que, em alguns casos de alegado stress, inconformados com o despacho de 

indeferimento de qualificação como DFA, os interessados recorrem 

contenciosamente com vista a obter judicialmente o reconhecimento cumulativo dos 

requisitos necessários à aplicação daquele regime jurídico. Da conjugação destes 

vários preceitos resulta que não basta uma qualquer perturbação psicológica crónica 

resultante de factores traumáticos de stress durante a vida militar, mas que tal 

perturbação tem que ter origem no serviço de campanha, na manutenção da ordem 

pública, na prática de acto humanitário ou de dedicação à causa pública, ou ainda no 

exercício das funções militares em condições de risco agravado, tal como estes 

conceitos se encontram definidos no Decreto-Lei n.º 43/76. 

É, neste sentido, que se julga poder cumprir o princípio da igualdade. Não 

privilegiando, beneficiando ou prejudicando o reconhecimento dos factos vivenciados 

por todos aqueles que “ …foram chamados a servir em situação de perigo ou 

perigosidade…”, como se pronunciou, aliás, o Tribunal Central Administrativo, em 

                                                           
40

 Acórdão de 4 de Junho de 1996, Rec. 37372 

41
 Acórdão de 15 de Novembro de 1984, Rec. 19 855 
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acórdão de 15 de Maio de 2003, proferido no Processo n.º 4459/00/RJ42, em sede de 

recurso jurisdicional, e em que se concluiu que: 

 “ … não pondo em causa que o recorrente possa ter sofrido um enorme 

stress durante o cumprimento do seu serviço militar obrigatório, tal 

circunstância só por si não é susceptível de alterar o sentido do acto 

recorrido por não se ter demonstrado, como se refere no nº 4 do 

Capítulo IV da referida Informação, que tenha prestado funções em 

campanha ou em qualquer outra situação que tenha envolvido 

perigosidade, o que determina a não verificação dos requisitos exigidos 

pelo artigo 1º/2 e explicitados nos nºs 2 a 4 do artigo 2º, ambos do DL nº 

46/73, de 20/1, para que o recorrente pudesse ser qualificado como 

DFA, não obstante a doença de que é portador e que foi contraída em 

serviço e por motivo do seu desempenho e que lhe provoca uma 

incapacidade geral de ganho de 45% … ”. 

Também o Acórdão do Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa, de 17 de 

Dezembro de 2001, proferido no recurso contencioso n.º 759/00, considerou que “ … 

tais situações de stress (não concretamente apurado) e de risco de vida genéricos não são, 

só por si, suficientes para o preenchimento do conceito de serviço em campanha ou em 

circunstâncias directamente relacionadas com o serviço de campanha, pois então 

desnecessário seria que a lei concretizasse os eventos que podem ser caracterizados como 

circunstâncias directamente relacionados com o serviço de campanha … ”. 

 

4 - AS NOVAS RESPONSABILIDADES ESTRATÉGICAS – AS 

MISSÕES DAS FORÇAS NACIONAIS DESTACADAS (FND) 

 

Atendendo às responsabilidades do Estado Português no espaço geopolítico em que 

se insere, Portugal passou a assumir missões com participação em acções de defesa 

e promoção da paz no mundo. 

                                                           
42

 Recorda-se a propósito que o Tribunal Administrativo do Círculo de Coimbra (P. 119/99) havia entendido que 

“a Lei nº 46/99, de 16/9, introduziu uma doença no elenco daquelas cuja aquisição permite o estatuto de DFA, 

mas não dispensa os requisitos enumerados”. 



 Estudo das Doenças e Acidentes Profissionais em meio Militar 

   
2009/2010 

 

55 

 

Surgem as participações de militares portugueses em operações de paz, na Europa ou 

em África, cumprindo as novas missões que hoje se deparam à generalidade das 

Forças Armadas. Neste contexto, porque “ … militares portugueses ou forças militares 

constituídas podem, em tempo de paz, ser chamados a desempenhar missões de carácter 

militar com objectivos humanitários ou destinadas ao estabelecimento, consolidação ou 

manutenção da paz … ”, o Decreto-Lei n.º 233/96 veio definir o estatuto dos militares 

que nelas participam. 

O artigo 6º define a protecção social aplicável aos militares “ … quando no cumprimento 

das missões previstas no presente diploma, são abrangidos pelos regimes de pensão de 

reforma extraordinária ou de invalidez, pensão de preço de sangue, pensão por serviços 

excepcionais e relevantes, e pelo regime dos deficientes das Forças Armadas, nos termos 

previstos nos respectivos diplomas … ”. 43 

Hoje em dia, após sucessivas missões em diversos teatros de operações no âmbito 

da participação das Forças Nacionais Destacadas (FND) em missões de paz e 

humanitárias, nomeadamente no quadro das Nações Unidas, da Aliança Atlântica e 

da União Europeia, existirá certamente um leque de conhecimentos e experiências 

adquiridos que pode constituir uma base de estudo interessante, designadamente no 

âmbito da análise, prevenção e tratamento da DSPT, e que a amostra deste estudo, 

muito centrada em dados sobre a Guerra de África, não pode abranger. Na verdade, 

não obstante não ser este capítulo espaço privilegiado para reflexão sobre esta 

matéria, afigura-se pertinente que a problemática das questões psicológica e social 

das FND seja atenta e tecnicamente avaliada pelas entidades competentes. 

A Guerra de África foi, e ainda o é hoje, responsável por sequelas e agravamento da 

situação clínica de ex-combatentes. Também as novas missões das Forças 

Armadas, exercidas no âmbito das suas responsabilidades no mundo actual, são 

passíveis de criar consequências no estado de saúde de militares e ex-militares. 

A importância e dimensão social desta realidade justifica uma reflexão atenta sobre 

eventuais correcções e/ou adaptações dos procedimentos e legislação em vigor, 

através de medidas geradoras de celeridade e eficácia, bem como propostas 

                                                           
43 “Para efeitos de qualificação como deficiente das Forças Armadas, entende-se por «inimigo» toda a força actuante na área de 

intervenção da missão, de modo objectivamente hostil ao pessoal afecto ao cumprimento da missão, e por «acção indirecta» do inimigo 

toda a acção levada a efeito no quadro de um conflito na área de intervenção da missão, ainda que pretérita, que venha a produzir efeitos 

directos ou indirectos sobre militares portugueses.”.
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legislativas rigorosamente ponderadas na experiência dos casos avaliados (e 

julgados), ancoradas em estudos e dados estatisticamente relevantes como é 

exemplo a presente investigação. 

Finalmente, importa lembrar que, entre o Decreto-Lei nº 44995/63, de 24 de Abril, e o 

Decreto-Lei n.º 50/2000, de 7 de Abril, ocorreram quatro décadas com 

acontecimentos marcantes na história de Portugal. O país suportou uma guerra 

colonial em três diferentes e longínquos Teatros de Operações (com a participação 

de 1.000.0000 de militares e baixas na ordem dos 10.000 mortos e 30.000 feridos, de 

acordo com os números publicamente divulgados) concebeu uma revolução que 

democratizou o país, participou nas primeiras Missões de Paz e reconheceu novas 

consequências das “batalhas” consumadas como a Perturbação de Stress Pós 

Traumático de Guerra. 

Actualmente, além das cicatrizes visíveis dos conflitos, há ainda muitas feridas 

escondidas que continuam por sanar e diversos recursos contenciosos por dirimir. 

Estudar as consequências da participação em zonas de conflito, onde o Estado 

português tem algum tipo de participação, com vista a esclarecer os custos e 

sequelas, é um imperativo ético e um instrumento fundamental para auscultar 

carências, estudar a gestão de recursos aplicados e concretizar propostas de 

actuação para aperfeiçoar os respectivos meios de protecção vigentes. A avaliação 

do Departamento de Assuntos Jurídicos do Ministério da Defesa Nacional (DeJur), 

realizada ao longo de mais de uma década de trabalho, de cujo arquivo se encontrou 

a amostra do presente estudo, é uma excelente fonte de investigação desta 

realidade. 

Os processos analisados no âmbito da preparação da decisão do Ministro da Defesa, 

sobre a qualificação de militares e ex-militares como deficientes das Forças 

Armadas, apontam várias pistas sobre as principais queixas, os meios e as formas 

como o Estado tem concretizado o apoio àqueles que se lesionaram no cumprimento 

do serviço militar. 

As conclusões de um vasto conjunto de pareceres são uma fonte inesgotável que 

não pode deixar de ser estudada por aqueles que pretendam conhecer o modo como 

o Estado reconhece o direito à reparação material e moral dos seus deficientes das 

Forças Armadas e, sobretudo, para aqueles que assumam responsabilidade na 

proposta de novos diplomas legais, ou quaisquer alterações legislativas, sobre esta 
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delicada matéria de colossal relevância social. Neste contexto, o presente estudo é 

um exemplo inspirador do aproveitamento deste valioso acervo histórico, para 

investigação das causas de feridas que teimam em não cicatrizar, fonte na avaliação 

de novas soluções legislativas ou interessante indicador de pistas que ajudam a 

procurar o rigor com qual se deve escreve a história. 

 

5 - EVOLUÇÃO/REVOLUÇÃO EPISTEMOLÓGICA E 

METODOLÓGICA NA PRÁTICA PSICOLÓGICA 

 

Enquanto a Revolução Copérnica abriu caminho para os horizontes físicos 

crescentes, e a revolução Darwiniana para explorações do universo biológico, a 

evolução da Psicologia Moderna, não obstante as suas proezas, tornou totalmente 

claro que, por agora, conhecemos ainda menos os nossos processos mentais do que 

do mundo físico e biológico que nos rodeia. Esperamos que, tal e qual como 

aprendemos a dominar o mundo à nossa volta, aprendamos um dia a dominar os 

nossos “eus” íntimos e a compreender porque pensamos o que pensamos e porque 

fazemos o que fazemos. (Cor. Pamplona, 1996). 

A psicologia como ciência surge aquando da ruptura epistemológica com a ciência 

mãe - a Filosofia -, criou o seu método científico que a diferencia das demais 

ciências. Porém as teorias psicológicas são reducionistas em relação à realidade, ou 

seja, reducionistas em relação à extensão imensa de fenómenos a que se aplicam. 

A Psicologia para progredir, contornando as diferentes resistências relativamente à 

mudança que implica, tal como as outras ciências, esforçou-se por estabelecer leis, 

ou seja, relações empíricas bem assentes em teorias correspondentes a grupos de 

leis dedutivamente interligadas. Mas as dificuldades em estabelecer factos e teorias 

psicológicas fortemente aceites, levou à necessidade de organização coerente 

desses factos e teorias, se bem que de uma forma flexível, e assim surgiram alguns 

sistemas psicológicos, cujas directrizes básicas apontavam para o objecto de estudo 

da psicologia ser, respectivamente (Marx e Hilix, 1973): no Estruturalismo – o 

conteúdo da consciência, pelo método da introspecção; no Behaviorismo – as 

conexões estímulo - reacção, mediante métodos estritamente objectivos; no 

Gestaltismo – as configurações ou campos de estímulos resposta; no Funcionalismo 
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– o comportamento em função da adaptação ao ambiente, com a formulação de 

funções matemáticas; no Associativismo – os princípios da associação de ideias, ou 

conexões estímulo resposta, analisando os acontecimentos complexos nos mais 

simples; na psicanálise – a motivação, em grande parte inconsciente, através das 

suas manifestações em sonhos, erros, sintomas ou livre associação. 

Envolvida no progresso humano e tecnológico, a psicologia no seu primeiro século 

de existência, preocupou-se largamente com o desenvolvimento dos métodos lógicos 

e empíricos, com a finalidade de desenvolver factos objectivos e verificáveis e de 

descobrir leis generalizáveis do comportamento humano, cuja fidelidade fosse 

estabelecida através da correspondência com realidades observáveis extrateóricas 

(Staats, 1991). A última revolução da psicologia denominou-se revolução cognitivista, 

mentalista ou da consciência, considerada por Sperry (1993). Segundo este autor, os 

estados mentais subjectivos, como propriedades emergentes da actividade do 

cérebro, tornaram-se irredutíveis e indispensáveis para explicar o comportamento 

consciente e a sua evolução, obtendo primazia do que a pessoa é e faz. Os 

psicólogos cognitivos reconhecem que os indivíduos não reagem directamente aos 

acontecimentos mas sim à representação que fazem desses acontecimentos. A 

descoberta de que essas representações se encontram reguladas pelos princípios e 

parâmetros da aprendizagem induziu os psicólogos (especialmente os 

psicoterapeutas) a lançarem-se na exploração dos modelos mediacionais em 

contextos laboratoriais e sociais (cf., Gonçalves, 1993), a que o psicólogo militar não 

pode ficar indiferente. No entanto, dentro desta mesma psicologia cognitivista têm 

surgido outras revoluções, designadamente, a revolução construtivista. 

 

5.1 - EVOLUÇÃO DA PSICOLOGIA EM CONTEXTO MILITAR 

 

A Psicologia Aplicada surgiu fundamentalmente nos finais do Séc. XIX depois da 

irradiação dos discípulos de Wundt, que com ele privaram em Liepzig sob os 

problemas práticos da nova ciência experimental. Esta irradiação centrou-se 

sobretudo na Alemanha, Rússia, França, Inglaterra e Itália, e posteriormente, nos 

Estados Unidos da América do Norte, estes últimos, revolucionaram-na através do 

seu sentido prático e da materialização dos fenómenos psicológicos. Os primeiros 

contactos entre a Psicologia e a vida quotidiana verificaram-se no terreno da 
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pedagogia, sendo os professores os mais motivados para compreender e aplicar a 

psicologia ao contexto escolar, sobretudo no relacionamento aluno-professor. 

Foi porém em Munsterberg que um psicólogo germano-americano, ao publicar pela 

primeira vez em 1912 “La Psychologie et la vie economique”, procurou indagar até que 

ponto a Psicologia poderia “prestar serviço” à vida económica de um país pela sua 

aplicação ao domínio industrial. Em 1914, o mesmo autor publicou o seu “Gundiss der 

Psychotechnik”, podendo considerar-se a primeira obra sobre a psicologia e os seus 

métodos, aplicados às diferentes actividades da vida social. Em França, em especial 

sob a coordenação de Alfred Binet, em 1904, com a colaboração de médicos e 

educadores, estudaram-se métodos e formularam-se recomendações para 

acompanhar o ensino dirigido a crianças diagnosticadas com atraso mental, trazidas 

ao ensino em função da lei da escolaridade obrigatória. Como resultado directo do 

trabalho desenvolvido por Binet e seu colaborador, Theodore Simon, publicou-se em 

1905 a primeira escala com o objectivo de medir a inteligência geral, através de um 

conjunto de testes, que rapidamente foi aceite no meio científico dos Estados Unidos 

da América do Norte, onde Terman, em especial produziu adaptações à população 

Americana. 

Com o desenrolar da 1ª Guerra Mundial, a então denominada psicologia científica 

envolve-se na classificação do pessoal que constituiu o Exército Americano, dando 

provas na atribuição de critérios de aptidão a 1 750 000 homens. Um dos principais 

focos em contexto militar em todos os Exércitos centra-se na adequação do indivíduo 

a uma determinada especialidade, consoante as suas características psicofísicas, 

aptidões técnicas, conhecimentos gerais, habilidades, etc., com o objectivo primordial 

de optimizar o desempenho, adaptação à função e ao meio militar. Segundo o 

Coronel Charles Chandessais, engenheiro e psicotécnico diplomado no Exército 

Francês: “…numerosas razões militam a favor da psicologia científica no Exército, de que, 

no mínimo, será apenas o estabelecimento de uma doutrina ou linguagem, num domínio 

onde os julgamentos subjectivos têm fácil tendência a opor-se. A complexidade crescente no 

manuseamento dos modernos materiais e a sistematização da acção directa sobre a moral 

do inimigo, tornando estes julgamentos subjectivos cada vez mais aleatórios, levam os 

comandos a sentir a necessidade de informação mais precisa sobre o comportamento 

humano….”. O problema da aplicação de métodos psicotécnicos às Forças Armadas 

fez-se sentir na primeira Guerra Mundial, onde as necessidades urgentes – 
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quantitativas e qualitativas – de pessoal, levaram a ponderar os métodos práticos e 

profícuos da selecção. 

Assim, no final da Guerra de 14/18, proliferaram serviços psicotécnicos em França, 

Inglaterra, Itália, Alemanha e Estados Unidos da América, distinguindo-se os testes 

de Alpha e Beta Army, que foram aplicados a 2 milhões de indivíduos. No período 

entre as duas grandes Guerras, nota-se uma repercussão imediata da psicologia 

científica, quando se procede à preparação antecedente ao conflito de 1939. Iniciada 

a 2ª Guerra Mundial, e após se verificar uma notoriedade da psicologia científica 

aplicada à selecção psicotécnica na Alemanha anterior a 1930, acresce uma 

representatividade de psicólogos ao serviço das Forças Armadas, em paralelo com a 

preparação para o combate. Na América do Norte e na Inglaterra – apesar de se 

tratar de países em que a psicologia científica tem no século XX uma tradição e uma 

formação contínua muito mais vincada do que na Alemanha – os psicólogos, 

especialmente os integrados em comissões, que nos diversos ramos das Forças 

Armadas reorganizam os serviços de selecção psicotécnica do pessoal e os de 

guerra psicológica, procedem de imediato ao estudo dos métodos implementados 

neste domínio pelos Alemães. Apesar dos Japoneses adaptarem o esquema Alemão 

de selecção psicotécnica do pessoal, atribuindo especial interesse à selecção de 

Oficiais e de certas especialidades, bem como, os Americanos (OSS. – Office of the 

Strategic Service) e os Ingleses (WOSB – War Office Selection Boards), os últimos 

revelaram mais prudência no uso do modelo Germânico, mostrando-se mais 

conscientes na sua validade preditiva. 

Nas Forças Armadas dos países Anglo-Saxónicos, o método dos “testes” foi 

amplamente usado, ao nível de recruta; mas, nos Estados Unidos surge o AGCT – 

Army General Classification Test, focando-se especialmente na aptidão geral e outras 

provas como a folha de Dados pessoais (Personal Data Sheet) de Woodworth, que 

se poderá considerar o primeiro questionário de personalidade (Marques. J.Ferreira, 

1992) Do resultado da aplicação de milhares de testes, e à semelhança dos 

anteriormente aplicados Army Alpha e Army Beta, resultam importantes investigações, 

revelando-se, a posteriori, a sua substituição por uma bateria diferenciadora de 

aptidões – Army Classification Baterry, à semelhança da utilizada noutros países. 

Em Portugal até à fundação do CEPE – Centro de Estudos Psicotécnicos do Exército 

em 1960, apenas se registam no campo das forças terrestres, em 1936, a criação de 

uma comissão com o objectivo de estudar a aplicação da psicotécnica ao Exército 
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Português, seguida à realização de trabalhos de selecção psicotécnica nas Forças 

Armadas sob a Direcção do professor Dr. Faria de Vasconcelos. Salientando-se, 

também, a selecção de condutores – auto, que veio mais tarde a influir em vários 

estudos e provas experimentais e até mesmo à organização do Centro. Em 1950, 

verifica-se que o problema da selecção de condutores, em moldes científicos, passou 

a ter aplicação prática, pela primeira vez no nosso Exército, no GCTA. 

Para o efeito foi criado um laboratório psicotécnico fixo, com a finalidade de proceder 

a exames pormenorizados, e laboratórios móveis distribuídos por alguns Centros de 

Instrução, com a indicação de procederem também à pré-selecção das Unidades 

Vizinhas. Tendo sido aprovadas por Despacho Ministerial a 07JAN52, “ … as 

instruções para o funcionamento e deslocações dos laboratórios psicotécnicos móveis… ”, 

constituindo-se num ano de apuradas experiências e alargamento do kow-how. O 

então instrutor do Curso de Condução auto, e posteriormente Director do CEPE, 

Coronel Almeida Freire, alerta para a necessidade de “… todos se compenetrarem que 

não se trata duma simples fantasia, mas duma obrigação que tem de ser cumprida a bem do 

nosso Exército, da instalação de laboratórios psicotécnicos e todos os Centros de instrução, 

apetrechados no sentido de poderem fazer a selecção, não só de condutores, mas também 

de todo o pessoal pelas diversas especialidades… ”. 

No EME, na então Secção de Recrutamento, um dos principais focos de 

preocupação centrava-se especialmente na maneira como os mancebos eram 

encaminhados para as diferentes Unidades incorporadoras ou Centros de Instrução e 

o seu subsequente aproveitamento por especialidade. Verificou-se que cada vez era 

maior o número de especialidades militares que careciam de requisitos específicos, 

visualizando-se a necessidade de considerar as características dos contingentes 

anuais, que ofereciam uma alargada gama de aptidões profissionais, repartindo-se 

em 50% de agricultores e profissionais afins, ligados sobretudo ao sector primário, 

30% de carpinteiros, pedreiros, sapateiros, etc., ligados fundamentalmente ao sector 

secundário e 20% de profissões mais tecnicistas. 

Dentro de alguns condicionamentos, sobretudo a promoção de cabos baseados na 

escolaridade (o que não é directamente proporcional às qualidades de chefia e 

liderança), surgiu a necessidade de adoptar novos métodos, destinados ao 

aproveitamento dos contingentes, uma vez que a percentagem da mão-de-obra 

técnica não dava satisfação exclusiva ao preenchimento do número de 

especialidades a formar através das profissões civis que os mancebos possuíam. 
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Coube então ao Serviço de Pessoal a difícil tarefa de, pela forma mais precisa, 

encaminhar os mancebos para as especialidades mais adequadas às suas 

características, de acordo com as suas aptidões ou conhecimentos, tendo em vista a 

obtenção de melhores resultados no decorrer da instrução, ou seja – colocar o 

homem certo, no lugar certo – e proporcionar na medida do possível, o ramo de 

actividade mais desejada, com a finalidade de estimular a adaptação e a valorização 

pessoal. Posteriormente, devido ao facto de não existirem no Exército Centro de 

Recrutamento e Selecção, cabia às Juntas de Recrutamento (JR) colher elementos 

(Habilitações Literárias, profissão e Robustez Física), que ulteriormente serviam de 

base ao planeamento geral da distribuição do contingente. Estes elementos, que 

eram considerados de pré-selecção, serviam apenas como base de triagem, em 

malhas largas, da colocação dos mancebos por Arma e especialidades. Esta recolha 

de dados, dependia em tudo da honestidade das informações prestadas pelos 

mancebos, porém em caso de dúvida era recolhida informação, sobretudo relativa às 

habilitações literárias, consultando as Direcções dos Distritos Escolares, já que 

apenas era exigida a sua confirmação documental quando as mesmas obrigavam à 

frequência do CSM ou COM.  

Desta forma, reconheceu-se a falta de um conveniente serviço de selecção de 

pessoal que permitisse a melhor utilização do contingente, com a maior brevidade 

possível, e a orientação de cada indivíduo para a especialidade em que melhor 

pudesse revelar a sua aptidão natural ou adquirida. Também o emprego de métodos 

mecanográficos para a resolução de múltiplos problemas que se prendiam com o 

manuseamento do pessoal e outros foi reconhecido como de imperiosa necessidade. 

No sentido de solucionar questões vivenciadas pela 3º Repartição de Recrutamento 

do EME, foi proposta uma comissão com a missão de estudar e se documentar sobre 

os métodos empregues, os princípios e as acções realizadas pelos Exércitos Belga e 

Francês. Em Julho de 1958, tendo em conta alguns factores apontados 

anteriormente, a Secção de Recrutamento apresentou uma proposta de “… alteração 

do sistema de recrutamento….”. A forma considerada satisfatória para tornar eficiente 

aquele sistema, foi a constituição de “Centros de Recrutamento e Selecção”, onde os 

mancebos eram classificados, em condições análogas às que eram realizadas nos 

Exércitos Estrangeiros. Ainda nos finais do mesmo ano, por necessidade imperiosa 

do Serviço de Material, ainda de formação recente, estudava-se a possibilidade de 

admitir voluntários a partir dos 16 anos, com o objectivo do preenchimento dos 
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quadros. Para o efeito procedeu-se à constituição de uma comissão com base em 

elementos do GCTA, com a missão de efectuarem uma pré-selecção, contribuindo 

com a experiência e know-how acumulado. A posteriori percebeu-se que para 

solucionar um conjunto de questões relativas à selecção de pessoal e aligeirar a 

pesada e complexa carga dos Centros de Selecção, seria de fundamental e de 

extremo interesse criar um órgão experimental, motivos que levou a Secção de 

Recrutamento em 15JAN60 a propor a constituição do Centro de Estudos 

Psicotécnicos do Exercito – CEPE (Portaria nº 17971 de 26 de Setembro de 1960), 

que se constituía como um embrião dos serviços psicotécnicos. Este estaria 

directamente ligado e dependente do Ajudante General, nessa época foram ainda 

propostas as instalações em Caxias, um QO experimental que se tornou definitivo 

após um ano, bem como a faculdade de utilização do laboratório do GCTA, que foi 

absorvido em 1961. Do ponto de vista administrativo estava ligado à Chefia do 

Orçamento e Administração. Após diploma posterior que estabeleceria o QO do 

CEPE (Ordem do Exercito nº7 – 1ª série de 30SET60), as funções dividir-se-iam, 

organicamente dependentes de um Director; no Gabinete de Estudos, funcionando 

em três áreas: Recrutamento; Psicologia e Estatística; nos Consultores, funcionado 

em três áreas distintas: Serviço Saúde, Educação Física e Estabelecimentos de 

Ensino; Secção de Psicotécnica; secção de expediente e serviços gerais; Laboratório 

Psicotécnico e Centro de Selecção (Graduados). As principais atribuições eram:  

 

 Realizar estudos relacionados com o aproveitamento do potencial humano 

posto à disposição do Exército, sob o aspecto da sua selecção psicotécnica, 

em ligação com o EME;  

 Planear e coordenar a actividade dos Centros de Recrutamento e Selecção 

(CRS), sob o aspecto técnico;  

 Preparar elementos estatísticos relativos à sua actividade e à dos CRS; 

 Determinar o perfil psicotécnico dos candidatos aos quadros permanentes do 

Exército e à matrícula nos Estabelecimentos militares de ensino, de acordo 

com a correspondente legislação;  

 Proceder, sempre que necessário, à actualização do perfil psicofísico dos 

quadros do Exército;  
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 Proceder a outros estudos psicotécnicos com interesse para o Exército;  

 Promover a especialização em psicotécnica do pessoal necessário, através da 

realização de cursos e estágios adequados. 

 

6 - O ADOECER: STRESS PÓS TRAUMÁTICO 

 

A Associação Americana de Psiquiatria (1994: 424) define trauma como “… a 

experiência pessoal de um acontecimento que envolve a morte ou ameaça de morte ou 

ferimento grave, ou ameaça à integridade física; ou testemunhar um acontecimento que 

envolva morte, ferimento ou ameaça à integridade de outra pessoa; ou ter conhecimento de 

uma morte inesperada ou violenta, ferimento grave ou ameaça de morte ou doença grave 

num familiar ou amigo próximo (...). A resposta da pessoa ao acontecimento tem de envolver 

medo intenso, impotência ou horror …”. A edição anterior do Manual de Diagnóstico e 

Estatística das Perturbações Mentais (DSM III-R, APA, 1987) definia acontecimento 

traumático como algo que ultrapassa a usual experiência humana. A constatação de 

que os episódios de ameaça à vida não são uma experiência rara, levando à 

exclusão da raridade na definição de trauma. Embora, actualmente, se reconheça 

que não é raro, um acontecimento traumático é caracterizado pela imprevisibilidade, 

força extrema (impacto) e causa externa, suscitando medo, desespero e horror às 

pessoas que o vivenciam (directa ou indirectamente). 

Os diferentes stressores traumáticos podem ser categorizados de acordo com o 

impacto sobre a vítima, o controlo, a previsibilidade e a duração da exposição. Os 

acidentes e raptos, por exemplo, são acontecimentos de elevada intensidade, 

limitados no tempo, para os quais as vítimas não tiveram oportunidade de se 

preparar previamente. Os acontecimentos também podem ter efeitos cumulativos 

inerentes à exposição repetida a situações traumáticas e a stressores sequenciais 

com particular predomínio no exercício de algumas profissões (polícias, bombeiros, 

equipas de emergência médica e militares). Por último, a exposição de longa duração 

envolve incerteza, desespero e altera a sensação de segurança, como acontece por 

exemplo em situações de abusos continuados, violência intra-familiar, situações de 

combate entre outras (McFarlane & Girolamo, 1996). 

A investigação mostra que a maioria das pessoas já experimentou pelo menos um 

acontecimento traumático durante a vida. O investigador Norris, em 1992, verificou 
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que 69% das pessoas experimentam pelo menos um acontecimento traumático 

durante a sua vida, sendo a DSPT prevalente em 24% das vítimas de trauma e 9% 

na população geral (Jaycox & Foa, 1998). 

Um estudo realizado em Portugal (Albuquerque, Soares, Jesus & Alves, 2003) 

encontrou igualmente uma taxa elevada de exposição, verificando que durante a vida 

75% da população está exposta a pelo menos uma situação traumática e 43.5% a 

mais do que uma situação traumática. 

Para além deste tipo de acontecimentos, a investigação tem-se debruçado sobre o 

impacto dos desastres naturais (furacões, sismos, vulcões, etc), exposição a diversas 

situações de guerra, situações de rapto, violação, agressão física, acidentes de avião 

e de comboio, ataques terroristas entre outros. O impacto da exposição repetida a 

situações e acontecimentos potencialmente traumáticos por equipas especializadas 

tem também sido alvo de relevo na comunidade científica. 

De acordo com Resick (2000), a exposição a acontecimentos traumáticos afecta o 

funcionamento interpessoal, o desempenho sexual, o funcionamento familiar, a 

capacidade de formar ou manter relações de amizade, a relação que as pessoas 

estabelecem consigo próprias e ao nível da auto-estima, autoconfiança, confiança no 

seu próprio julgamento ou nas crenças dos outros sobre o próprio. 

Podem ainda alterar o sentimento de segurança e de auto-suficiência bem como a 

susceptibilidade de relacionamento interpessoal, colocando as pessoas no caminho 

da fatalidade (afectando a saúde, o emprego, os relacionamentos interpessoais, e o 

confronto com a morte) (Valentine, 2003). 

 

6.1 - EXPOSIÇÃO AO TRAUMA E PERTURBAÇÃO AGUDA DE 

STRESS 

 

A investigação tem mostrado que a exposição a experiências de vida adversas 

durante a infância se correlaciona significativamente com o estado de saúde 50 anos 

depois da exposição. Por exemplo, o estudo de Felitti (2002) mostrou que a 

probabilidade de durante a idade adulta se adquirirem comportamentos e hábitos 

tabágicos, consumo de drogas intravenosas e doença pulmonar obstrutiva crónica, 

depressão e tentativas de suicídio está aumentada naqueles que foram vítimas. Para 
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além destes, encontram-se ainda correlações estatisticamente significativas com a 

hepatite, doenças cardíacas, fracturas, diabetes, obesidade, alcoolismo, problemas 

na saúde ocupacional e na adaptação laboral. Esta perturbação tem uma duração 

compreendida entre os dois dias e as quatro semanas, isto é, ocorre nas primeiras 

quatro semanas que sucedem ao acontecimento (cf. APA, 2002). Esta perturbação 

caracteriza-se pela presença de sintomas dissociativos, reexperimentação, 

evitamento, ansiedade e/ou activação, bem como mal-estar que perturbe 

significativamente o funcionamento adaptado. 

A dissociação tem sido um alvo de grande interesse na investigação recente, tendo 

dado origem a dois tipos de modelos. O primeiro modelo considera que o evitamento 

cognitivo impede o processamento emocional e a recuperação do trauma (van der 

Kolk & van der Hart, 1989; cit. McNally, Bryant & Ehlers, 2003), enquanto que o 

segundo considera que desempenha uma função protectora manifestada pela 

atenuação do impacto emocional do trauma quando ocorre durante a experiência 

traumática (Horowitz, 1986; Noyes & Kletti, 1977 cit. McNally, Bryant & Ehlers, 2003).  

A investigação recente mostra que a dissociação é um dos factores preditores para o 

desenvolvimento de DSPT. Por exemplo, Classen, Koopman, Hales e Spiegel (1998) 

realizaram um estudo com 36 pessoas que presenciaram um ataque num edifício do 

qual resultaram alguns feridos e mortos. Da primeira avaliação, imediatamente após 

o acontecimento, 33% da amostra apresentava perturbação aguda de stress. No 

folow-up, 7 a 10 meses depois, verificou-se que a dissociação (sintoma fundamental 

para a perturbação aguda de stress), a reexperimentação, o evitamento, e a própria 

perturbação aguda de stress estão relacionados com a presença de sintomas de 

DSPT. 

 

6.2 - EXPOSIÇÃO AO TRAUMA E DSPT  

 

Inicialmente a perturbação de stress pós-traumático foi designada por “shell shock” 

(Valentine, 2003), estando exclusivamente associada aos conceitos de “fadiga de 

combate” ou “neurose de guerra”, dado os primeiros estudos terem sido realizados 

com militares após a 1ª Guerra Mundial. Depois da 2ª Guerra Mundial foi criada uma 

categoria de diagnóstico formal referente a esta síndrome, designada por Gross 

Stress Reaction. Após a guerra ter terminado, a Administração de Veteranos 
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desenvolveu um manual de diagnóstico, o que incentivou a Associação Americana 

de Psiquiatria (APA) a desenvolver o seu primeiro manual (DSM-I, 1952). 

Este manual era muito conciso e incluía um diagnóstico que contemplava as vítimas 

de stress durante e após a guerra. Este facto levou os psiquiatras a desenvolverem 

investigações sistematizadas sobre as consequências da exposição a campos de 

batalha e a outros stressores não-militares, como por exemplo catástrofes de 

massas: incêndios, acidentes de avião e desastres naturais. 

No DSM-II, editado em 1968, o diagnóstico Gross Stress Reaction deixou de constar, 

mas as investigações científicas prosseguiram. O DSM-III (APA, 1980), marcado pela 

era pós - Vietname, continua a destacar aqueles que estiveram expostos a traumas e 

acontecimentos traumáticos de guerra (Andreasen, 2004). Desde então, no conceito 

e diagnóstico procuraram incluir-se outro tipo de situações traumáticas, para além da 

guerra, que desencadeassem respostas semelhantes às que os veteranos de guerra 

apresentavam. 

Os critérios de diagnóstico da DSPT foram publicados em 1980 no DSM-III, e só em 

1992 é que a Organização Mundial de Saúde os incluiu na Classificação 

Internacional das Doenças (CID-10) (Serra, 2003). 

A inclusão da perturbação aguda de stress e da DSPT na categoria das perturbações 

de ansiedade ou nas perturbações dissociativas foi também alvo de análise por parte 

dos investigadores. A perturbação aguda de stress e a DSPT assemelham-se às 

perturbações de ansiedade na medida em que os estímulos ambientais podem 

causar distress e desencadear respostas de pânico e medo intenso e em ambas as 

perturbações podem estar presentes pensamentos intrusivos acerca do 

acontecimento, o evitamento de estímulos perturbadores, a hipervigilância e 

hiperactivação (Barlow, 1988; cit. Brett, 1996). A vulnerabilidade genética, a 

predisposição psicológica, a sintomatologia e a resposta ao tratamento são, de 

acordo com Jones e Barlow (1990), pontos comuns entre a ansiedade e DSPT. 

Há, no entanto, alguns investigadores que se revelam contra a inclusão da DSPT nas 

perturbações de ansiedade, alegando que na DSPT a activação não se deve à 

simples ansiedade e não segue os mesmos padrões patofisiológicos (Pittman, 1993; 

cit. Brett, 1996). A necessidade de se estabelecer uma categoria de respostas de 

stress nos manuais de perturbações e a necessidade de conhecer e diferenciar 
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melhor os mecanismos relacionados com a memória apoiam, segundo alguns, a 

criação de uma categoria própria (Horowitz, Weiss & Marmar, 1987; cit. Brett, 1996). 

De uma outra perspectiva, o facto de as reacções pós-traumáticas, não raras vezes, 

serem acompanhadas de amnésia dissociativa e fuga dissociativa constituiria motivo 

de inclusão da DSPT nas perturbações dissociativas. Contudo, os opositores a esta 

corrente apoiam-se na dificuldade de definir concretamente a dissociação, e na 

proximidade da DSPT com a perturbação aguda de stress (Brett, 1996). 

Actualmente, a Perturbação de Stress Pós-traumático é uma das poucas 

perturbações do Manual de Diagnóstico e Estatística das Perturbações Mentais 

(DSM) em que se estabelece uma relação linear entre a exposição a experiências 

traumáticas e o desenvolvimento de psicopatologia. A sintomatologia da DSPT inclui 

alterações a vários níveis: reexperienciação do acontecimento, evitamento de 

estímulos relacionados com o acontecimento e sintomas de activação (APA, 2002). A 

reexperimentação dos acontecimentos pode ocorrer sob a forma de pensamentos 

intrusivos, sonhos perturbadores recorrentes, ilusões, flashbacks, alucinações, mal-

estar psicológico e reactividade fisiológica durante a exposição a estímulos 

semelhantes ao acontecimento traumático. Os sintomas de evitamento observam-se 

na tentativa da pessoa evitar os pensamentos intrusivos, lugares, actividades ou 

pessoas que lhe recordem o acontecimento, bem como incapacidade em recordar 

aspectos do trauma, a diminuição da participação e interesse por outras actividades. 

Vivem-se ainda sensações de estranheza em relação aos outros e a percepção de 

futuro encurtado. 

Entre os sintomas de activação contam-se as dificuldades em dormir ou adormecer, 

a irritabilidade, as dificuldades de concentração, a hipervigilância e a resposta de 

alarme exagerada. 

A sintomatologia de DSPT deverá manter-se por um período de tempo superior a um 

mês, para que o diagnóstico seja efectuado. Se os sintomas se mantiverem por 

períodos de tempo inferiores a 3 meses considera-se que a DSPT é aguda, mas se 

os sintomas e o diagnóstico persistirem por 3 ou mais meses a DSPT diz-se crónica. 

O DSM-IV-TR (APA, 2002) refere ainda que o início pode ser dilatado quando os 

sintomas surgem, pelo menos, 6 semanas após o acontecimento traumático. 

Herman (1992; cit. Serra, 2003) considera que os actuais critérios de diagnóstico da 

DSPT derivam de sobreviventes de acontecimentos traumáticos circunscritos 
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(situações de combate, violações, desastres), referindo que perante situações 

traumáticas repetidas e prolongadas o diagnóstico e situação clínica tende a 

complexificar-se, modificando significativamente a relação que o indivíduo estabelece 

com o mundo e consigo próprio. Este investigador designa estes casos por 

Perturbação de Stress Pós-Traumático Complexo, pois as vítimas apresentam 

alterações clínicas significativas na regulação do afecto, na consciência, na 

autopercepção, na percepção do ofensor, no relacionamento com os outros e nos 

sistemas de significação. 

Alguns investigadores têm vindo a fazer alusão à importância da DSPT parcial, de tal 

forma que consideram nos seus estudos o desenvolvimento de DSPT sub-sindromal 

(p. ex. Blanchard & Hickling, 1997). Nesta categoria inserem aqueles indivíduos que 

não apresentam os sintomas necessários para o preenchimento completo dos 

critérios de diagnóstico de DSPT, mas cujo funcionamento quotidiano está 

significativamente afectado. 

 

6.3 - ESTUDOS DE DSPT 

 

Os estudos sobre DSPT podem ser efectuados de várias formas: através da 

estimativa desta perturbação na comunidade, ou ter em atenção populações de risco 

(p.e. veteranos de guerra, bombeiros, vítimas de acidentes rodoviários ou outros). 

Para além de diferentes populações, os estudos sobre o assunto têm sido efectuados 

numa multiplicidade de situações adversas de vida. 

A exposição a combate de guerra, tal como já referimos, foi a primeira a receber a 

atenção dos investigadores, sendo por isso uma das mais estudadas. A exposição a 

desastres naturais (terramotos, furacões, etc.), desastres provocados por erro 

humano ou ataques terroristas e experiências individuais (p.e. doenças, abuso físico, 

sexual e violação) também deram origem a estudos sobre o impacto destas 

experiências ameaçadoras na saúde física e psicológica dos indivíduos que dela 

foram vítimas. 

Relativamente aos estudos com veteranos de guerra, poderemos citar um dos mais 

conhecidos, o do National Vietname Veterans Readjustment Study (NVVRS; cit. 

Resick, 2000). Neste estudo, realizado com veteranos de guerra, 31% dos homens e 
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27% das mulheres preenchiam o diagnóstico para DSPT em algum momento das 

suas vidas; 15% dos homens e 9% das mulheres tinham DSPT no momento da 

avaliação, enquanto 11% dos homens e 8% das mulheres apresentavam DSPT 

parcial, ou seja, apresentavam sintomas significativos de distress, mas não a 

totalidade dos sintomas necessários para o diagnóstico completo.  

Num estudo efectuado em Portugal (Albuquerque, Soares, Jesus & Alves, 2003), a 

prevalência de DSPT durante a vida é de 7,87%, equivalendo a 650 000 casos para 

a população com mais de 18 anos de idade. No que se refere à população exposta a 

combate, verifica-se que a DSPT é prevalente em 0,8% da amostra total e em 10,9% 

nos ex-combatentes, correspondendo a aproximadamente 67 000 casos.  

Numa outra investigação portuguesa realizada com 100 soldados que combateram 

nas ex-colónias durante o serviço militar, constatou-se que 66% apresentavam 

DSPT, e outros indivíduos apresentavam problemas familiares ao nível da coesão 

(39%) e da adaptabilidade (62%) (Pereira & Monteiro-Ferreira, 2003; cit. Pereira & 

Monteiro Ferreira, 2003). 

 

6.4 - MODELOS EXPLICATIVO DA DSPT 

 

A DSPT é bastante complexa, na medida em que envolve diferentes processos e 

mecanismos que se manifestam em diversos sintomas, podendo interferir 

significativamente com a vida dos indivíduos. Esta complexidade está assente em 

alguns processos patogénicos: as alterações nos processos neurobiológicos, a 

aquisição de respostas condicionadas de medo relacionadas com os estímulos 

traumáticos, a alteração de esquemas cognitivos e a apreensão social são alguns 

dos modelos usados para explicar esta perturbação. Shalev (1996) considera que a 

combinação de todos estes factores constitui uma armadilha biopsicossocial – 

“biopsychosocial trap”. 

Os avanços metodológicos tem contribuído para a evolução dos estudos biológicos 

no sentido de compreender e diferenciar este quadro clínico. Entre os diversos 

resultados contam-se a redução do volume do hipocampo, tal como mostram estudos 

realizados com pessoas expostas a situações traumáticas continuadas (veteranos de 

guerra, vítimas de negligência, abuso físico e sexual na infância) (Heim & Nemeroff, 
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2001) e alteração nos níveis de cortisol. Yehuda (2000; cit. Serra, 2003) refere que a 

diminuição dos níveis de cortisol propicia respostas exageradas das catecoleminas 

(particularmente da noradrenalina) que por sua vez facilitam a formação de memórias 

traumáticas. Estas respostas podem prolongar-se no tempo devido à activação do 

sistema nervoso simpático, podendo desencadear-se comportamentos de fuga/luta e 

evitamento. 

Também a acção do glutamato (aminoácido codificado pelo código genético), que 

contribui para o curso dos processos de aprendizagem e memória, pode produzir 

amnésia, pelo que desempenha um papel preponderante nas experiências e 

acontecimentos de vida potencialmente traumáticos (Serra, 2003). 

Para além de modelos biológicos, vários modelos psicológicos procuram explicar a 

DSPT. Por exemplo, os modelos psicodinâmicos consideram que o trauma reactiva 

conflitos psicológicos anteriores que não estão resolvidos. Esta revivência de 

traumas de infância resultaria em regressão e na utilização de mecanismos de 

defesa mais primários. Neste âmbito, os acontecimentos traumáticos causam 

emoções que impedem a pessoa de integrar o acontecimento nos esquemas mentais 

existentes, mantendo-a “presa” ao trauma e dificultando a assimilação de novas 

experiências.  

Segundo os comportamentalistas, a DSPT é mantida devido ao condicionamento 

simples ou complexo. Assim, um estímulo incondicionado (acontecimento traumático) 

desencadeia respostas incondicionadas. Quando o estímulo incondicionado é 

associado a diferentes estímulos neutros (diferentes situações) estes passam a dar 

origem a respostas condicionadas de medo. Este modelo tem sido criticado por não 

considerar as variáveis individuais e não oferecer respostas para a compreensão dos 

processos de adaptação espontaneamente adoptados pelas vítimas (Koss & 

Burkhart, 1989; cit. Valentine, 2003). As abordagens mais complexas deste modelo 

consideram que as respostas condicionadas podem ser generalizadas a diferentes 

contextos devido à dificuldade na discriminação dos estímulos. 

A perspectiva cognitiva considera que o comportamento e as emoções são 

explicados pelos processos cognitivos. As experiências traumáticas não são 

assimiladas a esquemas cognitivos anteriores e face às exposições são 

desenvolvidas crenças inadaptadas e distorções cognitivas. Outros investigadores 

consideram que a perturbação ocorre pela dificuldade em processar emocionalmente 
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o acontecimento traumático (Foa, Rothbaum & Steketer, 1993; cit. Valentine, 2003). 

Este modelo salienta as intrusões e memórias persistentes relacionadas com o 

acontecimento traumático, a exposição cumulativa a situações reminiscentes, a 

activação de padrões emocionais relacionados com o trauma e a generalização da 

experiência em termos de resposta, a perda de capacidade em modelar as respostas 

fisiológicas (dificuldade em utilizar os sinais fisiológicos como guias para a acção), os 

problemas de atenção, distractibilidade fácil e dificuldade na discriminação de 

estímulos, e finalmente, as alterações nos mecanismos de defesa psicológicos e de 

identidade pessoal (van der Kolk, McFarlane & Weisaeth, 1996). 

No sentido de responder a algumas das lacunas que os modelos até aqui expostos 

não permitem compreender, Brewin, Dalgleish e Joseph (1996) fazem referência à 

teoria da representação dual, uma teoria cognitiva que resulta do processamento da 

informação e das teorias sócio-cognitivas. Para estes investigadores, toda a 

informação sensorial está sujeita a processos conscientes e inconscientes. A 

memória consciente, constituída pela memória verbal acessível, pode permitir que o 

indivíduo deliberadamente aceda e recupere as informações de carácter sensorial, 

emotivo, reacções físicas e com significado pessoal. A memória inconsciente, que é 

acedida situacionalmente, integra informações de carácter mais extenso do que a 

mera autobiografia de determinado acontecimento. O indivíduo terá acesso a este 

tipo de memória através da exposição a determinadas situações e/ou estímulos que 

se assemelhem ao acontecimento traumático. 

Estes investigadores consideram que as reacções emocionais podem ser 

condicionadas durante o acontecimento traumático, sendo gravadas na memória 

acedida situacionalmente, dando origem a emoções activadas através de 

experiências sensoriais e informações fisiológicas como as que estão associadas ao 

medo e à raiva. Por outro lado, as emoções secundárias resultam das consequências 

e implicações (significado) do trauma, integrando emoções como o medo, a raiva, a 

culpa e vergonha. 

Este modelo é compatível com a perspectiva apresentada por Van der Kolk e 

McFarlane (1996) que referem que inicialmente as memórias traumáticas contêm 

poucos elementos narrativos e o acontecimento é revivido através de elementos de 

carácter sensorial, emocional e motor.  
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6.5 - COMORBILIDADE ENTRE DSPT E OUTRAS PERTURBAÇÕES 

MENTAIS 

 

A comorbilidade entre outras perturbações e a DSPT tem sido alvo de bastantes 

investigações, havendo no entanto alguns aspectos controversos. Se, por um lado, 

as outras perturbações se podem desenvolver independentemente da DSPT, estas 

também podem surgir enquanto coping mal adaptativo subsequente à DSPT, 

constituindo mais um aspecto que interfere com a vida dos indivíduos.  

Relativamente à comorbilidade, podemos encontrar vários tipos de estudos: os 

epidemiológicos com amostras comunitárias, aqueles que usam populações de risco 

expostas a um determinado stressor, e os estudos com populações clínicas, 

constituídas por pessoas que procuram tratamento por algum motivo.  

Estudos epidemiológicos mostram que a DSPT se desenvolve na sequência de um 

trauma, podendo a depressão (53-78%) e o abuso de substâncias (53-84%) surgir 

simultaneamente com a DSPT (Resick, 2000). Além destas, poderão desenvolver-se 

estados emocionais, como ansiedade, perturbações de comportamento, fobias, 

mania, entre outras.  

Quanto aos estudos com populações de risco, constatou-se que as perturbações 

mais frequentemente comórbidas com a DSPT eram o abuso de substâncias (73%), 

a depressão major (26%) e a distimia (21%) (Kulka et al., 1990; cit. Resick, 2000). 

Numa outra investigação de McFarlane e Papay (1992; cit. Resick, 2000) com a 

população do corpo de bombeiros, verificou-se que 51% dos que apresentavam 

DSPT também tinham perturbação depressiva major, perturbação de ansiedade 

generalizada (39%), pânico (37%) e fobias (33%). 

Shalev, Freedman et al. (1998; cit. McNally, Bryant & Ehlers, 2003) verificaram que a 

coexistência de depressão e de DSPT um mês após o acontecimento traumático, se 

repercutia em faltas laborais e na diminuição do contacto com amigos e familiares. 

Decorridos quatro meses da primeira avaliação encontraram uma maior 

probabilidade da DSPT surgir nos indivíduos que inicialmente apresentavam DSPT e 

depressão, comparativamente com aqueles que na fase inicial apresentavam apenas 

DSPT (sem depressão). Os mesmos investigadores referem que 29% dos 
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sobreviventes de trauma com depressão major não apresentam comorbilidade com 

DSPT, o que permite referir que a depressão e a DSPT poderão constituir sequelas 

independentes dos acontecimentos traumáticos.  

No estudo desenvolvido por Horta-Moreira (2004), com 189 bombeiros de várias 

corporações Portuguesas, verificou-se que o consumo de substâncias é frequente. A 

investigadora concluiu que dos bombeiros que participaram, 43,1% eram fumadores, 

55,6% ingeriam bebidas alcoólicas e 87,2% referiram ser consumidores habituais de 

café. 

Outras investigações com veteranos de guerra, referem que naqueles que 

apresentam DSPT as experiências dissociativas são bastante elevadas (Bremmer et 

al., 1992; cit. Tillman, Nash & Lerner, 1994). Relativamente aos refugiados, (Carlson 

& Rosser-Hogan, 1991; cit. Tillman, Nash & Lerner, 1994) os dados recolhidos numa 

amostra de cinquenta (50) indivíduos, apontam também para o desenvolvimento de 

DSPT em 86% dos casos, havendo 96% com elevados níveis de dissociação e 80% 

com depressão. 

As vítimas de abusos sexuais, tal como analisaram Briere e Runtz (1988; cit.Tillman, 

Nash & Lerner, 1994) num estudo efectuado com 278 vítimas, apresentam elevados 

níveis de dissociação, somatização, ansiedade e depressão comparativamente com 

o grupo de controlo constituído por mulheres não abusadas.  

Para além dos aspectos supracitados, a dissociação, que integra a memória, a 

identidade e a percepção do ambiente, interfere com a integração da informação 

(Putman, 1997; cit. De Bellis, Keshavan, Clark, Casey, Giedd, Boring, Frustaci & 

Ryan, 1999) relacionada com o acontecimento traumático a que esteve exposto.  

A comorbilidade com perturbações de personalidade tem sido estudada, e parece 

não ser rara. Neste âmbito, Herman (1992; cit. Resick, 2000) sugere que em vez de 

se considerar que os sobreviventes de acontecimentos traumáticos têm este tipo de 

perturbação, comórbida com a DSPT, se considere que apresentam uma forma mais 

complexa de DSPT. Esta perturbação mais complexa afecta significativamente a 

regulação do afecto, comportamentos autodestrutivos e impulsivos, sintomas 

dissociativos, queixas somáticas, sentimentos de ineficácia, vergonha, desespero, 

sentimentos de vitimização constante, perda de crenças, hostilidade, isolamento 

social, constantes sensações de ameaça, dificuldades no relacionamento 

interpessoal e mudança das características de personalidade anteriores (APA, 1994). 
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6.6 - EVOLUÇÃO DA SINTOMATOLOGIA DE DSPT 

 

Ainda que, em algum momento da vida, os indivíduos possam apresentar e 

desenvolver sintomas de perturbação e eventualmente preencher os critérios 

necessários para que o diagnóstico de DSPT seja efectuado, vários são os aspectos 

que podem influenciar e mediar a evolução dos sintomas e da perturbação.  

A investigação mostra que os sintomas podem remitir na totalidade ou parcialmente, 

com ou sem apoio terapêutico, ao fim de algum tempo. Por exemplo, na investigação 

conduzida por Kulka et al., (1990; cit. Blanchard & Hickling, 1997) verificou-se que 20 

anos após a exposição a situações de guerra a DSPT havia remitido em 50%. No 

entanto, outros indivíduos que apenas apresentam alguns sintomas de perturbação – 

DSPT parcial - podem mais tarde, após ter decorrido algum tempo desde a 

exposição, apresentar perturbações que interfiram significativamente com o seu dia-

a-dia. Por exemplo, estudos revistos por Blanchard e Hickling (1997) mostram que a 

evolução pode ser no sentido da remissão ou cronicidade. 

Em outros estudos citados por Blanchard e Hickling (1997), realizados com vítimas 

de abuso sexual, 94% dos participantes apresentam DSPT na avaliação inicial. 

Destes, decorridas quatro semanas, cerca de 64% mantinham o diagnóstico, 

situação que se verifica após 6 meses com 42% das vítimas (Rothbaum, Foa, Riggs, 

Murdok & Walsh, 1992). Investigações conduzidas com vítimas de assaltos 

(Rothbaum & Foa, 1993), mostram que inicialmente 65% destas apresentam DSPT, 

e que aos 3 e 6 meses apenas 14.6% e 11.5% respectivamente, apresentavam o 

referido diagnóstico. 

Apesar de se poder assistir a um agravamento da sintomatologia de DSPT, a 

remissão total ou parcial dos sintomas é mais provável independentemente do tipo 

de acontecimento traumático a que se esteve exposto. 
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6.7 - FACTORES DE RISCO E DE PROTECÇÃO PARA O 

DESENVOLVIMENTO DE DSPT 

 

O reconhecimento de que nem todas as pessoas expostas a trauma desenvolvem 

DSPT ou outras perturbações, leva a considerar os factores de risco e de protecção 

para o desenvolvimento de psicopatologia após um acontecimento traumático. 

Consideram-se factores de risco algumas situações e acontecimentos cuja presença 

desencadeia respostas menos adaptativas e mais sintomáticas, mantendo-os por 

períodos mais longos no tempo. De entre os factores de risco poderemos considerar 

algumas características dos indivíduos, a intensidade e frequência com que são 

expostos e os recursos após a exposição (mecanismos de coping). 

O primeiro factor de risco para desenvolver perturbação é a própria exposição ao 

trauma, que em alguns casos pode ser repetida e cumulativa (ex: soldados, pessoas 

de emergência, etc.), bem como o tipo e a gravidade da experiência traumática (cf. 

Jaycox & Foa, 1996). Por exemplo, nos veteranos de guerra a probabilidade de 

desenvolvimento de DSPT está relacionada com a gravidade da exposição a 

combate (Foy et al, 1987; cit. Maia & Fernandes, in press). Por outro lado, sabe-se 

que a experiência de vida com mais probabilidade de dar origem a DSPT é a 

violação (Rothbaum, Foa, Riggs, Murdock & Walsh, 1992; cit. Maia e Fernandes, in 

press).  

Neste âmbito, Albuquerque e seus colegas (2003) referem que as consequências 

imediatas da violação são as de que 95% das vítimas desenvolvem DSPT, e mesmo 

após três meses cerca de 50% das vítimas mantém o diagnóstico da perturbação. 

Também a exposição cumulativa a stressores de combate e a participação em actos 

de atrocidade (tortura, mutilação, maus tratos severos a militares e/ou civis) 

constituem factores de risco independentes para a DSPT (Breslau e Davis, 1987; cit. 

Resick, 2000). Assim, a DSPT pode resultar não apenas da vitimização, mas também 

do facto de cometer actos de vitimização uma vez que, como refere Malmquist (1986; 

cit. Valentine 2003), os traumas causados de forma intencional por outros indivíduos 

têm efeitos mais perturbadores e desorganizadores, sendo a duração da perturbação 

mais prolongada no tempo. 
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Numa forma de ilustrar a relação entre exposição e perturbação, Chung, Werrett, 

Easthope e Farmer (2004) conduziram uma investigação com pessoas que residiam 

na área limítrofe de locais onde ocorreram desastres em transportes (acidentes de 

avião e de comboio), sendo a exposição e gravidade do acontecimento variável. 

Participaram na investigação as vítimas dos acidentes e pessoas residentes da 

comunidade onde o acidente ocorreu, estabelecendo-se subgrupos de acordo com o 

grau de exposição (exposição baixa, média e elevada). Os resultados deste estudo 

mostram que o grau de perturbação varia com o tipo de desastre e o grau de 

exposição. Os residentes na área geográfica da ocorrência do acidente de avião 

apresentavam mais sintomas de intrusão, evitamento e impacto total do desastre do 

que aqueles que se encontravam a residir na área geográfica do acidente de 

comboio. Os participantes da comunidade que estiveram mais expostos ao 

acontecimento também apresentam mais sintomas de evitamento, pensamentos 

intrusivos, e impacto total do desastre, o que mostra uma relação entre exposição e 

perturbação. Para além disso, verificou-se que a comunidade residente na área de 

ocorrência do acidente de avião apresentava mais problemas de saúde do que os 

participantes da comunidade que residiam na área limítrofe à ocorrência do acidente 

de comboio. Da mesma forma, os residentes em áreas de elevada exposição a 

ambos os acontecimentos tinham mais problemas somáticos e de saúde geral do 

que os que viviam mais afastados.  

Este estudo ilustra de uma forma clara que o grau de exposição está relacionado 

com a perturbação numa proporção dose-resposta. Como referimos antes, face ao 

mesmo acontecimento, diferentes sujeitos têm respostas variadas. Nos parágrafos 

seguintes abordamos outros factores que, para além da exposição, afectam a 

resposta ao acontecimento traumático.  

 

6.8 - FACTORES DE RISCO PRÉ-TRAUMÁTICOS 

 

Para além das características da experiência em si, algumas características dos 

indivíduos podem ser mais vulneráveis à exposição ou ao desenvolvimento de DSPT, 

nomeadamente variáveis sócio-demográficas (idade, género, estado civil, raça ou 

etnia, níveis de educação e instrução), ambiente familiar, traumas de infância, 
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acontecimentos de vida, psicopatologia anterior, personalidade, funcionamento social 

e psicológico, suporte social e estilo de coping.  

No que concerne às características sócio-demográficas relacionadas com a 

exposição, McNally, Bryant e Ehlers (2003) referiram a relevância de aspectos 

relacionados com a idade (os jovens estão mais expostos), o género (os homens 

estão mais expostos), as habilitações literárias (quanto mais baixas forem, maior a 

exposição), a etnia (os indivíduos negros estão mais expostos que os brancos) e o 

nível socioeconómico (Resick, 2000). 

Em relação à perturbação pós exposição, ainda que Clum (1995; cit. Resick, 2000) 

refira que a idade não está relacionada com o impacto do trauma, alguns estudos 

com veteranos de guerra mostraram que os homens actualmente com DSPT eram 

mais jovens quando estiveram em situação de combate/guerra (Keane et al., 1998; 

cit. Resick, 2000).  

Os mais velhos apresentavam menos sintomatologia que os mais jovens 

(Rosenheck, 1994; cit. Resick, 2000); e os de meia-idade (36-50 anos) têm maior 

risco de sintomas de DSPT (Phifer, 1990; Price, 1978, Shore, Tatum & Vollmer, 1986; 

Thompson, Norris & Hanacek, 1993; cit. Resick, 2000). Ainda assim, é importante 

salientar que as pessoas com mais idade e com maior sintomatologia podem já ter 

falecido, sendo os indivíduos estudados os mais resilientes.  

Quanto ao género, sabe-se que as mulheres tem mais prevalência de DSPT durante 

a vida que os homens (Breslau et al., 1991; Kessler et al., 1995; Weaver & Clum, 

1995; cit. Resick, 2000). Para além disso apresentam um risco aumentado de 

vitimização quando vivem abaixo do limiar da pobreza, quando não são casadas ou 

se são recentemente divorciadas, e quando apresentam um risco elevado de 

desemprego. E se apresentam história de abuso (Byrne, Resnick, Kilpatrick, Best & 

Saunders, 1999; cit. Resick, 2000).  

No estudo realizado em Portugal (Albuquerque, Soares, Jesus & Alves, 2003), a 

DSPT é mais frequente nas mulheres, nos indivíduos viúvos e divorciados, nos 

desempregados e nos que desempenham tarefas profissionais domésticas ou 

trabalhos não especializados.  

A raça ou etnia é outra das variáveis sócio-demográficas bastante estudada 

relativamente a situações traumáticas, havendo investigações que não a associam 

com o impacto psicológico dos acontecimentos traumáticos (Breslau, Davis, 
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Andreski, Peterson & Schulkz, 1997; cit. Resick, 2000). Norris (1992) refere contudo 

que existe mais stress nos caucasianos e segundo o estudo NVVRS (Kulka et al., 

1990; cit. Resick, 2000) a taxa de DSPT é maior nos hispânicos (28%) e nos 

africoamericanos (21%) do que nos caucasianos e outras raças (14%) porque os 

primeiros estão mais expostos. 

Outros estudos têm sido dirigidos no sentido de relacionar o nível socioeconómico 

com as respostas e reacções a diferentes acontecimentos traumáticos, havendo 

alguma ambiguidade nos resultados obtidos. Os estudos efectuados com vítimas de 

rapto citados por Resick (2000), mostram que o nível socioeconómico baixo está 

relacionado com piores resultados nas avaliações efectuadas (Cohen & Roth, 1987), 

sendo um preditor de depressão nos doze meses após o crime (Atkeson et al., 1982). 

As vítimas de crime mais pobres relatam mais sintomas (Burgess & Holmstrom, 

1978) e estes indivíduos estão mais predispostos à exposição à violência e 

consequentemente aos seus efeitos (Breslau et al., 1991). Os homens com baixos 

níveis de educação têm uma maior predisposição para elevados níveis de stress de 

guerra (Kulka et al., 1990). 

 A história prévia de trauma é uma das variáveis mais conhecida e frequentemente 

associada ao desenvolvimento de perturbação aguda de stress e DSPT (Blanchard, 

Hickling, Taylor, Loos & Geradi, 1994; Blanchard, Hickling, Taylor, Loos, Forneris & 

Jaccard, 1996; Barton, Blanchard & Hickling, 1996). A tendência para os indivíduos 

responderem com a dissociação perante o trauma, segundo Spiegel e Cardeña 

(1991; cit. Barton, Blanchard & Hickling, 1996), está associada com a experiência de 

traumas repetidos em fases precoces da vida.  

McNally, Bryant e Ehlers (2003), ao fazerem uma revisão da literatura, referem que 

os traumas anteriores mais frequentemente referenciados são os abusos físicos e 

sexuais na infância, bem como a instabilidade familiar durante a infância (King, King, 

Foy & Gudanowski, 1996), que predispõem os adultos ao desenvolvimento posterior 

de DSPT (Nishith, Mechanic & Resick, 2000; Breslau, Chilcoat, Kessler & Davis, 

1999). 

Estudos que procuram relacionar o Quociente de Inteligência (QI) com a exposição 

ao trauma e desenvolvimento de DSPT, com veteranos de guerra, verificaram que 

níveis mais baixos de inteligência aumentam a severidade dos sintomas de DSPT 

(Mcnally & Shin, 1995; cit. McNally, Bryant & Ehlers, 2003). Nas crianças, a 
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inteligência apresenta-se como o melhor preditor de resiliência na DSPT (Silva et al., 

2000; cit. McNally, Bryant & Ehlers, 2003). 

Dados referentes ao abuso físico na infância apontam para uma prevalência de 

DSPT de cerca de 26% (Bremmer, Southwick, Jonhson, Yehuda & Charney, 1993), 

sabe-se também que este tipo de desenvolvimento aumenta a vulnerabilidade de 

vitimizações enquanto adultos (Heim & Nemeroff, 2001). Uma das explicações é o 

facto de traumas precoces poderem tornar o cérebro das vítimas mais sensível ao 

stress (Heim & Nemeroff, 2001). 

O ambiente familiar constitui também uma variável pré-trauma fundamental para a 

compreensão do impacto dos acontecimentos traumáticos (Sales, Baum & Shore, 

1984; cit. Bryant & Harvey, 1996). Sabe-se que a patologia familiar é um factor 

moderador da relação entre trauma e sintomatologia, embora isoladamente, não 

explique esses sintomas (Elliot & Briere, 1992; cit. Tillman, Nash & Lerner, 1994). 

A este respeito, num estudo de Davidson et al. (1991; cit. Resick, 2000), verificou-se 

que as que pessoas que tinham DSPT referiam pobreza na família de origem, 

doenças psiquiátricas familiares, separação parental precoce e / ou abusos durante a 

infância. Por sua vez, Resick (2000) acrescenta que os pais com problemas 

psicológicos se tornavam incapazes de proteger as crianças da vitimização e de lhes 

oferecer o suporte adequado, considerando que na origem de experiências 

traumáticas precoces (ou na infância) estão geralmente associados modelos 

parentais de nível económico baixo. Tal, pode afectar as capacidades de coping dos 

indivíduos perante os stressores e conduzir ao desenvolvimento de perturbações de 

personalidade ou outros problemas, uma vez que experimentam stress contínuo no 

contexto familiar com funcionamento desajustado, o que pode fragilizar os sujeitos 

face a adversidades posteriores.  

A história de perturbações psiquiátricas e a personalidade pré-trauma (Blanchard & 

Hickling, 1997; Ehlers, Mayou, Bryant, 1998), desempenham um papel fundamental 

no desenvolvimento de DSPT crónica. McNally, Bryant e Ehlers (2003) referem que 

as pessoas que relatam histórias de doenças mentais nos membros da família, estão 

mais expostos a situações traumáticas ou a desenvolver psicopatologias após a 

exposição. Nas características da personalidade, alguns autores verificaram que a 

extroversão e o neuroticismo se relacionam com o aumento da exposição ao trauma 

(Breslau, Dvis & Andreski, 1995; cit. McNally, Bryant & Ehlers, 2003), embora alguns 
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autores não tenham encontrado relação entre neuroticismo e perturbação pós-

traumática e, outros autores refiram que estas características de personalidade 

podem realçar-se perante adversidades na infância (McNally, Bryant & Ehlers, 2003). 

O funcionamento social e psicológico, sobretudo quando é deficitário, também se 

relaciona com a vulnerabilidade para desenvolver perturbações subsequentes ao 

acontecimento traumático (Ruch & Leon, 1983; cit. Jaycox & Foa, 1998). 

Relativamente ao estilo de coping, surgiram autores que o consideram como uma 

variável pré-trauma, ainda que não o seja exclusivamente (Resick, 2000). Tal deve-

se ao facto da forma como a pessoa normalmente lida com o stress tender a 

manifestar-se também perante estímulos e stressores traumáticos, ainda que não 

seja certo que as estratégias de coping utilizadas no quotidiano sejam eficazes 

perante situações stressantes e por vezes catastróficas. 

 

6.9 - FACTORES DE RISCO PERITRAUMÁTICOS 

 

As respostas que ocorrem durante e nos momentos imediatamente após o 

acontecimento ter lugar designam-se por factores de risco peritraumáticos (McNally, 

Bryant & Ehlers, 2003). No sentido de compreender e conhecer melhor estes factores 

e o papel que desempenham no posterior desenvolvimento de psicopatologia, têm-se 

realizado várias investigações. Os estudos identificaram alguns factores que podem 

ocorrer durante acontecimentos traumáticos de diferente natureza e que 

desempenham funções significativas na evolução dos sintomas. Destes, destacam-

se a dissociação peritraumática, as interpretações cognitivas dos acontecimentos, 

distress durante o acontecimento e a avaliação da ameaça. 

A dissociação peritraumática, experiência de desrealização vivenciada durante o 

acontecimento traumático, tem sido estudada nas mais diversas populações, 

nomeadamente nos veteranos de guerra, sobreviventes de desastres e trabalhadores 

de emergência (Ursano, Fullerton, Epstein & Crowley, 1999). Esta pode ser 

experimentada de diversas formas, entre as quais a perda da noção do tempo, o 

“ficar em branco”, entrar em “piloto automático”, desrealização como se vivesse um 

sonho ou estivesse a ver um filme ou jogo, ter a sensação de que se está a flutuar, 

sentir-se desligado do próprio corpo ou ter a sensação de distorção corporal, 

embotamento emocional e amnésia em algumas partes do acontecimento. Assim, a 
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resposta peritraumática inclui comportamentos observáveis ou sintomas (conversão, 

agitação, estupor), experiências emocionais e cognitivas (ansiedade, sensação de 

pânico, embotamento afectivo, confusão) e outros processos e funções mentais que 

podem funcionar como defesas (Marmar et la., 1994; cit Shalev, 1996). Os estudos 

realizados neste âmbito mostram que os sujeitos que apresentam dissociação 

peritraumática têm mais probabilidade de desenvolver DSPT e sintomas pós-

traumáticos, sendo este factor o que por si só melhor prediz o risco de DSPT em 

indivíduos expostos a situações traumáticas (Ozer, Best, Lipsey & Weiss, 2003; cit. 

McNally, Bryant & Ehlers 2003). 

Este tipo de sintomas têm sido descritos por 34,3% a 57% das vítimas de trauma 

(Wilkinson, 1983; Madakasira & O’Brien, 1897; Cardeña & Spiegel, 1993; cit. Barton 

et al., 1996) e são considerados melhores preditores de DSPT que a perturbação de 

ansiedade e a perda de autonomia pessoal (Koopman, Classen & Spiegel, 1994; cit. 

Barton et al., 1996), aumentando o risco de problemas posteriores, nomeadamente 

suicídio e depressão (Putman, 1989; Lindermann, 1944; cit. Barton et al., 1996). 

Num estudo realizado com veteranos de guerra, Marmar, Weiss, Schlenger, 

Fairbank, Jordan, Kulka e Hough (1994; cit. Ursano et al., 1999), apontam a 

dissociação peritraumática como preditor do risco de DSPT independentemente do 

grau de exposição e das tendências dissociativas gerais.  

Em estudos realizados pela equipa de Marmar com indivíduos pertencentes a 

serviços de emergência (bombeiros, polícia e paramédicos) foi encontrada uma 

associação entre a dissociação e a DSPT. Após terem controlado algumas variáveis 

(nível de exposição, ajustamento anterior, suporte social e tempo de serviço) 

verificou-se que a dissociação geral e a dissociação peritraumática predizem os 

níveis de DSPT. Os níveis de dissociação peritraumática elevados surgiam em 

participantes mais jovens, nos que estiveram mais expostos, nos que tinham uma 

elevada percepção da ameaça e naqueles que usavam estratégias de coping do tipo 

fuga e evitamento (Marmar, Weiss, Metzler & Dlucchi, 1996; Marmar, Weiss, Metzler, 

Ronfeldt & Foreman, 1996; Weiss, Marmar, Metzler & Ronfeldt, 1995).  

O distress da vítima durante o trauma e o quão ameaçada a pessoa se sentiu 

(Ehlers, Mayou & Bryant, 1998), o que outros designam por percepção de perigo 

iminente e de risco de vida (Girelli, Resick, Marhoefer-Drovak & Hutter, 1986; 

Kilpatrick et al., 1989; Resick, 1986; cit. Jaycox & Foa, 1998) são outros factores que 
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predizem o desenvolvimento de DSPT, comparativamente com a própria magnitude 

do stressor e a extensão dos danos corporais. 

Também Serra (2003), refere que a percepção que o indivíduo tem do acontecimento 

é fundamental para a compreensão das manifestações clínicas correspondentes ao 

desenvolvimento de psicopatologia, referindo que “…o importante (...) não é o que 

acontece, mas o que o indivíduo percepciona ou sente…”. 

Elevado distress ou o exagero da percepção da ameaça, tendem a aumentar a 

severidade dos sintomas de DSPT (McNally, Bryant & Ehlers, 2003). As avaliações 

do trauma e as suas consequências excessivamente negativas motivam os 

sobreviventes para a adopção de comportamentos que mantêm o problema. Entre as 

estratégias utilizadas neste âmbito destacam-se a tomada de precauções excessivas 

(Dunmore et al., 2001; cit. McNally, Bryant & Ehlers, 2003), o evitamento excessivo 

de estímulos que recordem o trauma (Harvey & Bryant, 1998; cit. McNally, Bryant & 

Ehlers, 2003), a ruminação sobre o trauma e os seus efeitos na vida de cada um 

(Murray et al., 2002; cit. McNally, Bryant & Ehlers, 2003).  

Todos estes factores desempenham um papel importante nas estratégias que as 

pessoas utilizam para lidar com os acontecimentos traumáticos, ou seja o coping.  

Folkman (1991; cit. Resick, 2000) define coping como o conjunto de medidas que os 

indivíduos utilizam para enfrentar situações que são avaliadas como stressantes. 

Este modelo sugere que as avaliações cognitivas influenciam as respostas exibidas 

perante as situações. O coping poderá ser considerado como variável pré-trauma, 

mas também como um factor de risco pós-trauma. 

 

6.10 - FACTORES DE RISCO PÓS-TRAUMÁTICOS 

 

Após o acontecimento ter lugar, existem factores que tendem a manter algumas 

respostas e contribuir para o desenvolvimento de sintomatologia subsequente. Bryant 

e Harvey (1995) e McFarlane (1986; cit. Bryant et al, 1998) referem que a severidade 

da DSPT é agravada pelos stressores que ocorrem após o trauma, contribuindo para 

um pior ajustamento, o que consequentemente aumenta a incidência da perturbação. 
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Para compreendermos e analisarmos as consequências que o acontecimento tem ao 

longo do tempo, devemos ter presentes aspectos como o suporte social, o coping e a 

atribuição de significado. O suporte social manifesta-se antes do acontecimento 

traumático e, à semelhança do coping e das cognições, reflecte os recursos pré-

existentes. Este assunto tem sido alvo de bastantes estudos, distinguindo-se 

diferentes correntes. Para uns o suporte social desenvolve-se e mantêm-se ao longo 

do tempo, é anterior aos momentos de stress e aos acontecimentos traumáticos, e 

visa proteger as pessoas de resultados e consequências negativas. Faz então 

sentido que à medida que o suporte social aumenta (quanto maior o suporte social 

de que se dispõe), melhor seja a prevenção de efeitos negativos e indesejáveis na 

saúde. Numa outra perspectiva, o suporte social é relevante apenas em situações de 

stress elevado (cf. Resick, 2000), particularmente nos acontecimentos traumáticos 

que envolvem perda. Nestes casos constata-se que o suporte social pode sofrer 

modificações relevantes marcadas pela perda de figuras importantes que integravam 

as redes de apoio existentes. Não há dúvidas em relação ao papel e funções que o 

suporte social pode assumir nas diferentes fases do trauma, ainda que a 

investigação procure identificar e caracterizar os diferentes tipos de suporte social de 

que o indivíduo poderá beneficiar e usufruir. Flannery (1990; cit. Resnick, 2000) 

identificou quatro tipos de suporte social:  

O Suporte emocional que permite confidenciar e expressar sentimentos a outras 

pessoas que se mostram capazes de escutar empaticamente;  

A informação que integra aspectos mais práticos, nomeadamente os recursos e 

serviços onde se pode encontrar apoio e ajuda, ou informações sobre a forma de 

contactar ou localizar espaços destinados à prestação do apoio pretendido e 

necessário;  

A presença de outros, que por si só pode contribuir para minimizar sentimentos de 

isolamento e aumentar a valorização dos acontecimentos do quotidiano, agindo-se 

em conformidade com o companheirismo social;  

O suporte instrumental, que integra medidas activas que ajudam as pessoas nas 

necessidades e na realização de tarefas que não possam desempenhar 

autonomamente, tais como os apoios financeiros, apoio na realização das tarefas 

domésticas, entre outras. 
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Também serra (2003), operacionaliza os tipos de suporte social e analisa-os sob a 

perspectiva do indivíduo que carece de apoio e das consequências de cada tipo de 

apoio neste mesmo sujeito. Assim considera:  

Apoio afectivo aquele que faz com que uma pessoa se sinta aceite e estimada 

pelos outros independentemente das suas limitações, erros ou defeitos;  

Apoio emocional refere-se aos sentimentos de apoio e segurança que o indivíduo 

pode receber;  

Apoio perceptivo proporciona ao indivíduo a recontextualização e avaliação 

adequada da situação, atribuindo-lhe outro significado e estabelecendo objectivos 

mais realistas;  

Apoio informativo considera as informações e conselhos importantes no processo 

de tomada de decisão; 

Apoio instrumental consiste no apoio concreto que o indivíduo recebe, em termos 

materiais e/ou de serviços;  

Apoio de convívio social, contempla as actividades de lazer ou culturais que o 

indivíduo possa ter, o contacto com outras pessoas, que visa a redução da tensão, a 

diminuição de sentimentos e sensações de isolamento e o aumento da sensação de 

pertença a determinada rede social.  

Para Thoits (1986; cit. Aldwin & Yabcura, 2003) o suporte social é um mecanismo de 

coping, na medida em que o indivíduo procura conselhos e ajuda concreta, apoio 

emocional e justificação das perspectivas ou comportamentos exibidos perante 

outros. A utilização e adequado usufruto deste recurso adequam-se a melhores 

resultados na saúde física e mental dos indivíduos.  

Para além da importante função na gestão das reacções pós-trauma, o suporte social 

desempenha um papel relevante na recuperação. A resposta dos outros (familiares, 

amigos, colegas, equipa terapêutica, médicos, etc.) ao acontecimento traumático 

influencia a forma como as vítimas interpretam os acontecimentos, e o modo como 

partilham as suas experiências e reacções (Resick, 2000). 

O apoio social também integra a quantidade e coesão das relações sociais, a força 

dos laços afectivos estabelecidos, a frequência dos contactos estabelecidos, a forma 

como o indivíduo percebe o seu sistema de apoio quanto à utilidade e prestação de 

cuidados básicos, se necessário (Bergman et al., 1990; cit. Serra, 2003).  
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É, pois, de extrema importância saber que se tem o apoio de uma família e dos 

amigos, contribuindo para a significação que se vai fazer do acontecimento. Se estas 

estruturas não existirem, ou forem disfuncionais, as vítimas dos acontecimentos 

traumáticos vão tentar ultrapassar tudo sozinhas (Resick, 2000), assumindo riscos no 

que se refere ao isolamento social, nas interpretações e atribuição de significado. 

A relação entre o suporte social e a saúde física e mental tem sido alvo de muitas 

investigações, nomeadamente no que concerne os acontecimentos traumáticos.  

Barret e Mizes (1988; cit. Resnick, 2000) realizaram um estudo com 52 veteranos de 

guerra, onde se verificou que os indivíduos com maior suporte social relatavam 

menos sintomas de DSPT e depressão. Por outro lado, os que tinham um baixo 

suporte social apresentavam mais frequentemente o diagnóstico de DSPT, 

ansiedade geral, consumo de álcool e depressão (Boscarino, 1995; cit. Resnick, 

2000). No estudo de Boscarino (1995; cit. Resnick, 2000), realizado com 2490 

veteranos do Vietname, verificou-se que o suporte social actual é um importante 

preditor do estado de saúde actual. 

O coping, como anteriormente foi referido, desempenha um papel fundamental nos 

factores pós-traumáticos, dado ser constituído por formas de resolução e gestão de 

problemas. Quando o bem-estar do indivíduo está em perigo e este não pode 

recorrer às aptidões e opções de rotina existentes, o coping é activado (Lazarus, 

1981; cit. Monteiro-Ferreira, 2003). As estratégias utilizadas podem ser eficazes e 

ajustadas perante as situações, mas também podem ser ineficazes, contribuindo 

para o desenvolvimento de sintomas psicológicos que indiciam a presença de 

perturbação. 

Já a psicanálise fez referência a mecanismos de defesa, considerando-os um 

recurso inconsciente, não intencional de gerir a ansiedade. Estes mecanismos 

encontram-se hierarquizados e surgem associados a patologia (Aldwin & Yancura, 

2003). Outros autores consideram que os mecanismos de coping são conscientes, 

intencionais, situacionalmente determinados e associados à “normalidade”. Com 

base na perspectiva cognitivo-comportamental surge o conceito de processos de 

coping. Estes analisam a forma como os indivíduos gerem um stressor específico. Na 

continuação do modelo de estilos de coping, também o modelo de processos de 

coping sugere que estes são flexíveis e respondem a solicitações do meio ambiente 

(Aldwin & Yancura, 2003). 
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O coping é classificado sob várias dimensões, que passamos a referir:  

Comportamental, acção que alguém executa como resposta ao trauma (p.e. evitar 

locais - agorafobia), e Emocional, que consiste na regulação dos afectos (p.e. 

comportamentos suicidas, auto-mutilação, abuso de substâncias).  

Este pode, ainda, centrar-se no problema (alguém reconhece a existência de pelo 

menos um problema, tentando modificar ou eliminar o impacto do stressor), centrar-

se nas emoções (visa regular o afecto resultante das exposições traumáticas), ser de 

confronto, ou de evitamento. De acordo com Resick (2000) estas componentes 

entrecruzam-se entre si. Relativamente ao coping centrado no problema, também 

designado por coping activo, inclui cognições e comportamentos direccionados a um 

problema específico. A fragmentação do problema em diversas partes, a procura de 

informação, a consideração de alternativas e outras acções directas são algumas das 

estratégias práticas que integram este tipo de coping. 

Aldwin e Yancura (2003) consideram, ainda, como coping o suporte social, que já 

tivemos oportunidade de referir, e o coping religioso. Neste último, salientam-se 

comportamentos como rezar e orar, podendo envolver a procura de conselhos e 

pedidos de ajuda concreta. Este pode ser útil quando os indivíduos se encontram 

perante stressores incontroláveis, como stressores crónicos, ou em grupos com mais 

dificuldades sócio-económicas. O coping religioso é por alguns considerada uma 

estratégia centrada nas emoções (Cupertino, Aldwin & Schulz, 2000; cit. Aldwin & 

Yancura, 2003).  

Ainda que, normalmente, se considere como mais adequado o coping activo, 

centrado no problema, perante situações de stress elevado, os indivíduos alternam 

entre respostas de confronto e evitamento ao problema (Folkman & Lazarus, 1980; 

cit. Aldwin & Yancura, 2003). Sabe-se ainda que as estratégias centradas na emoção 

são mais consistentes ao longo do tempo, possibilitando que os indivíduos façam a 

gestão das situações e da expressão emocional (Aldwin, 1999; cit. Aldwin & Yancura, 

2003). Assim, os processos de coping em situações traumáticas complexificam-se e 

podem mudar, especialmente se os indivíduos desenvolverem DSPT, pelo que o 

processo de reconstrução da vida e do sentido da identidade pode prolongar-se 

durante anos (Lomranz, 1990; cit. Aldwin & Yancura, 2003). Isto verificou-se num 

estudo com vítimas de rapto. Burgess e Holstrom (1976) sugerem que nestas 

experiências traumáticas há três fases diferentes que elicitam diferentes estilos de 



 Estudo das Doenças e Acidentes Profissionais em meio Militar 

   
2009/2010 

 

88 

 

coping. Essas três fases são a ameaça, o ataque propriamente dito e o momento 

imediatamente após o ataque. Na fase da ameaça consideram haver uma 

avaliação cognitiva direccionada para a natureza e severidade da ameaça, 

estratégias verbais e acção física. Na fase do ataque identificaram uma ampla 

variedade de estratégias de coping, entre as quais se encontram o coping centrado 

no problema, que inclui acção física (luta) bem como estratégias cognitivas e verbais. 

As estratégias centradas na emoção nesta fase incluem as respostas afectivas 

(chorar ou gritar), as defesas psicológicas (embotamento e dissociação) e reacções 

fisiológicas (urinar, vómitos). Na terceira fase, imediatamente após o ataque, as 

estratégias utilizadas incluem o solicitar a liberdade, tentar libertar-se o próprio e 

tentar alertar outras pessoas (procura de assistência social e apresentação de queixa 

às autoridades). 

Alguns investigadores (Avitzur & Mikulincer, 1990; Solomon, Mikulincer & Arad, 1991; 

cit. Shalev, 1996) encontraram uma relação positiva entre o coping centrado nas 

emoções, as estratégias de coping embotadas (blunting) e a sintomatologia 

psiquiátrica a longo prazo. O coping centrado nos problemas e a monitorização de 

estratégias de coping moderam os efeitos negativos que o coping centrado nas 

emoções tem na saúde física.  

Dada a necessidade de compreender e justificar a ocorrência dos acontecimentos, as 

pessoas utilizam ainda estratégias de atribuição e cognições (Resick, 2000; Aldwin & 

Yancura, 2003). Tal, permitirá predizer e controlar eventos futuros, sobretudo se as 

atribuições de significado aos acontecimentos forem entendidas em contextos 

amplos facilitando que as pessoas se compreendam a elas próprias e ao mundo 

(Resick, 2000). Dentre as medidas concretas que se inserem neste tipo de 

mecanismo está a procura de aspectos positivos no problema com que o indivíduo se 

depara, sendo bastante utilizada perante stressores extremos (Mikulinur & Florian, 

1996; cit. Aldwin & Yancura, 2003). 

Para Weiner (1985; cit. Resick, 2000) estes processos surgem quando os 

acontecimentos são inesperados, e dos quais decorre a necessidade de encontrar 

explicação. As atribuições da origem do acontecimento podem ser internas ou 

externas, controláveis / incontroláveis (crenças sobre o controlo que se poderia ter 

sob o acontecimento), e estáveis / instáveis (persistência dos factores). Abramson, 

Seligman e Teasdade (1978; cit. Resick, 2000) já haviam antes referido uma 

dimensão baseada na learned helpessness theory (teoria do desamparo aprendido), 
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a dimensão global / específica, distinguindo-se os aspectos com que normalmente 

nos confrontamos daqueles que são específicos de determinadas situações. 

A atribuição de significado ao acontecimento passa pela elaboração de 

interpretações. A este respeito, Janoff-Bulman (1992; cit. Resick, 2000) consideram 

que existem alguns critérios básicos que guiam essas interpretações dos 

acontecimentos: a benevolência com o mundo (considerar-se que há mais aspectos 

positivos que negativos), o significado do mundo (considerar-se que se tem controlo 

directo sobre o que acontece nas acções em que se está envolvido) e o self como 

valioso. Estes critérios visam a redução da vulnerabilidade percebida, e neste 

processo o suporte social é um factor determinante na atribuição de significado para 

a pessoa que viveu o acontecimento traumático.  

Esta atribuição de significado, bastante útil em situações traumáticas, pode envolver 

a reorganização da estrutura cognitivo-motivacional existente, e a reavaliação ou 

reinterpretação do acontecimento na vida da pessoa, uma vez que os 

acontecimentos traumáticos têm a capacidade de alterar os referenciais de valores e 

crenças das pessoas, sobretudo as que se relacionam com a segurança, confiança, 

poder/controlo, estima e intimidade (McCann, Sakheim & Abrahamson, 1988; cit. 

Resick, 2000). Estas alterações podem ser em relação ao próprio, a outros ou a 

ambos, pois as experiências traumáticas são percebidas e analisadas “contra um 

fundo de noções sobre o self e o mundo exterior” (Monteiro-Ferreira, 2003).  

A culpa surge quando a vítima aceita a responsabilidade pelos acontecimentos, 

procurando assim manter o controlo, o equilíbrio e a crença de que o mundo é justo 

(Bulman & Wortman, 1977; Lerner, 1980; Wotman, 1976; cit. Resick, 2000). Esta 

pode ser conceptualizada como uma combinação de pensamentos e sentimentos 

que emerge quando as pessoas sentem que violaram os seus limites pessoais, e 

quando acreditam na injustificação das suas acções (Kubany & Manke, 1995; cit. 

Resick, 2000). 

Nos sobreviventes de traumas, a culpa pode ser analisada com base em 

pensamentos errados, tais como a percepção tardia (alguém ter sabido o que ia 

acontecer antes de ser possível saber), distorção da responsabilidade (percepção 

exagerada da responsabilidade pessoal para causar o acontecimento ou o resultado 

negativo relacionado como acontecimento), justificação distorcida (crença de que as 

acções tiveram poucas justificações suficientes) e distorção de ter feito mal 
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(percepção exagerada de que a pessoa errou) (Kubany & Manke, 1995; cit. Resick, 

2000). 

Alguns estudos efectuados com veteranos de guerra (Kubany et al., 1995; cit. Resick, 

2000) mostram que a culpa está relacionada com o não ter feito mais, com a 

incapacidade de prevenir a morte, com o sofrimento de civis, com mortes acidentais 

ou magoar os outros e, com o uso brutal ou excessivo da força. 

Em suma, a natureza do acontecimento, o ajustamento psicológico anterior e a 

história de trauma, bem como as reacções aquando do acontecimento e os recursos 

disponíveis, são de extrema importância para a compreensão do impacto do trauma 

no sujeito, podendo, não raramente, modificar o significado do trauma, as crenças, a 

representação do self e do mundo. De uma forma sistemática, tal como nos mostram 

McFarlane e Yehuda (1996), podemos observar os diferentes factores que intervêm 

no desenvolvimento de perturbação psicológica. Estes factores, referidos nos 

factores de risco, consideram aspectos que se verificam e que ocorrem 

independentemente do tipo de acontecimento traumático. 

Referimos, até agora, factores de risco mas há outras condições que protegem os 

indivíduos quer da exposição ao trauma, quer do impacto negativo da exposição a 

acontecimentos traumáticos.  

 

6.11 - FACTORES DE PROTECÇÃO 

 

Os factores de protecção são constituídos por características individuais, 

situacionais, contextuais e do próprio acontecimento que facilitam e contribuem para 

que os indivíduos consigam gerir de forma adequada os acontecimentos de vida 

potencialmente traumáticos e os fenómenos envolventes. Estes factores de 

protecção visam promover e facilitar a adaptação ajustada e eficaz após situações 

adversas, protegendo das consequências da exposição e situações de stress, 

evitando o desenvolvimento de perturbações, ou esbatendo os sintomas. De facto, 

ainda que alguns destes factores de protecção possam estar estudados e 

identificados, não significa que os indivíduos que os apresentem não venham a 

desenvolver perturbações na sequência dos acontecimentos traumáticos.  
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O suporte social / familiar, a preparação para lidar com determinadas situações, a 

avaliação do acontecimento e os exercícios / treino através de simulações são 

frequentemente referenciados como factores relevantes na protecção do 

desenvolvimento de psicopatologia. Estes factores de protecção podem manter-se 

antes, durante e após o trauma.  

O suporte social e familiar é um factor multissectorial, este desempenha um 

importante papel na monitorização e reacções pós-trauma, de tal forma que as 

pessoas expostas a situações traumáticas apresentam um elevado risco de 

desenvolverem DSPT quando o suporte social é baixo (McNally, Bryant & Ehlers, 

2003). Sabe-se que as interacções sociais negativas ou inexistentes geram efeitos 

negativos no ajustamento da vítima, o impacto do suporte social positivo tem sido 

questionado por alguns autores, uma vez que alguns estudos referem que as 

interacções sociais positivas têm pouco impacto no ajustamento (cf. Jaycox & Foa, 

1998).  

Um factor de protecção relacionado com a exposição ao trauma é a preparação para 

lidar com determinadas situações, constituindo para o efeito uma variável de 

resiliência (North et al., 1991; cit. McNally, Bryant & Ehlers, 2003). 

Assim, o treino que as pessoas efectuam antes, durante e após os acontecimentos, 

são fundamentais para o processamento das informações e para o desenvolvimento 

de estratégias de coping mais eficazes, pois reduz a incerteza, aumenta o controlo 

percebido e permite desencadear e preparar respostas automáticas adequadas para 

gerir a situação (Shalev, 1996). 

Um estudo realizado com vítimas de assalto refere que as mulheres que avaliaram 

as situações em que foram ameaçadas como seguras antes do acontecimento, 

apresentam mais medo, mais DSPT e mais reacções depressivas quando 

comparadas com mulheres que avaliavam a mesma situação como ameaçadora 

(Cascardi, Riggs, Hearst-Ikeda & Foa, 1996; Frank & Stewart, 1984; Scheppele & 

Bart, 1983; cit. Resick, 2000). Assim, quando alguém é atacado em situações e 

contextos que previamente avaliou como seguras, é maior o choque no momento da 

exposição e após o acontecimento traumático, considerando-se o sucedido como 

inconcebível, ao contrário do que se verifica quando as situações de violência são 

esperadas. 



 Estudo das Doenças e Acidentes Profissionais em meio Militar 

   
2009/2010 

 

92 

 

Para que as pessoas possam aprender e lidar melhor com potenciais situações de 

stress, os investigadores sugerem o planeamento e execução de simulações, que 

permitam o treino, aquisição ou aperfeiçoamento de competências dos técnicos e de 

outras pessoas potencialmente envolvidas (Shalev, 1996).  

Em Portugal têm sido efectuadas algumas destas sessões em escolas (perante 

eventuais situações de sismos), com equipas de bombeiros, INEM, protecção civil e 

outros onde ocorram acidentes rodoviários, incêndios ou outras. Ainda assim, este 

tipo de treino provavelmente não constitui por si só um factor significativo de 

protecção, mas combinado com outros poderá ser uma importante variável de 

resiliência. 

 Neste capítulo, reportámo-nos à caracterização dos acontecimentos traumáticos, 

sua evolução e comorbilidade, factores de risco e protecção para o desenvolvimento 

de perturbação, no sentido do melhor e mais profundo conhecimento do impacto das 

situações traumáticas no indivíduo e na sociedade.  

As investigações apontam a dissociação e as respostas dissociativas como um 

importante preditor para o desenvolvimento de perturbação, não menosprezando a 

exposição a outras experiências de vida adversas, história de perturbação anterior, a 

personalidade, o consumo de substância, o suporte social e as estratégias de coping. 

Apesar de por vezes os resultados não serem conclusivos, devido à diversidade de 

metodologia e populações estudadas, a predisposição de alguns indivíduos ao 

desenvolvimento de psicopatologia não é questionado pela comunidade científica.  

No desenvolvimento deste tipo de perturbação, designadamente DSPT, vários são os 

factores que podem estar presentes, desempenhando um papel protector ou 

potenciador do desenvolvimento ou agravamento da sintomatologia. 

7 -   ESTUDOS EM CONTEXTO  MILITAR 

 

A participação em cenários de Guerra e o impacto que ela exerce no 

desenvolvimento de DSPT constitui um objecto de estudo relativamente recente, e 

tem evidenciado de forma global que a exposição directa em acções de combate 

está positivamente associada à probabilidade de desenvolver DSPT. Mencionam-se 

de seguida alguns estudos que procuram avaliar se o efeito da guerra na saúde dos 

militares se relaciona com a exposição ao combate ou com a DSPT.  
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Wolfe, Schnurr, Brown & Furey (1994) verificaram que as enfermeiras com elevada 

exposição ao combate no Vietname, e que desenvolveram DSPT, relatavam 

problemas de saúde relacionados com o coração, a pele, os olhos, ouvidos e 

também a nível ginecológico. Também Shalev et al (1990) e Solomon (1988) 

avaliaram Ex-combatentes que participaram na guerra do Líbano e desenvolveram 

DSPT, tendo verificado que estes têm mais queixas físicas do que os que foram 

igualmente expostos e não desenvolveram DSPT. 

Solkoff et al (1986) apuraram que o envolvimento em mortes e ver colegas a morrer 

era um factor de elevada vulnerabilidade e risco para o desenvolvimento de DSPT. 

Lund, Foy, Sipprelle & Strachan (1984) verificaram também, que o número de 

acontecimentos e a intensidade da gravidade potenciavam os sintomas de DSPT, 

prevalecendo assim a ideia de um efeito cumulativo para o desenvolvimento desta 

perturbação. 

Foy et al (1987) num estudo efectuado com veteranos do Vietname, concluíram que 

os militares que haviam sido capturados, que estiveram envolvidos em mortes de 

civis ou que foram expostos a atrocidades, constituíam um grupo de maior risco para 

o desenvolvimento de DSPT de guerra, havendo uma proporção directa entre o grau 

de exposição e a gravidade dos sintomas. Assim, 70% destes militares desenvolveu 

DSPT. 

Kulka et al (1990) verificaram que veteranos da guerra do Vietname tinham duas 

vezes mais probabilidade do que as pessoas da sua idade de desenvolver problemas 

de saúde. Wagner et al. (2000) estudaram militares que estiveram presentes na 

Guerra do Golfo, e concluíram que o “grau de exposição ao risco” viria a ser 

determinante nos problemas de saúde dos militares dois anos após a sua 

participação na guerra.  

Neste contexto, o Congresso Americano encomendou um estudo em 1984, com a 

finalidade de se fazer uma “ …caracterização epidemiológica dos veteranos da guerra de 

Vietname”. Os resultados apurados 6 anos depois, no relatório designado National 

Vietnam Veterans Adjustment Study (NVVRS; Kulka et al., 1990), mostraram uma 

prevalência de 31% de DSPT nos militares participantes e destes 49% sofriam de 

DSPT crónico. Também se concluiu, que quanto mais intensos e graves os 

combates, maior a probabilidade de desenvolver DSPT. 
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Schnurr et al. (2000) procuraram perceber o efeito do tempo no desenvolvimento de 

DSPT. Em concreto, testaram a relação entre exposição a testes secretos realizados 

com gás mostarda e DSPT em soldados que participaram na II Guerra Mundial, 

cerca 50 anos após a sua saída das fileiras. Os resultados mostraram que 30% dos 

militares expostos a estes testes apresentava DSPT e relatava problemas crónicos 

de saúde. 

Noutra linha de investigação Bullman & Kang (1994), avaliaram a relação entre DSPT 

e mortalidade em Veteranos da Guerra do Vietname e verificaram que estes tinham 

uma taxa de mortalidade 71% mais elevada, do que aqueles que não desenvolveram 

DSPT. 

Em suma, a literatura sugere associações directas e indirectas entre as acções de 

combate e o desenvolvimento de patologias do foro psicológico. O adoecer 

psicológico converte-se assim num processo às vezes rápido, outras vezes lento no 

tempo e no espaço, de prognóstico difuso. Mas em rigor, a guerra e os fenómenos a 

ela associados parecem mostrar que se constituem em factores de elevada 

vulnerabilidade, elevando juntamente com os factores de personalidade, a 

probabilidade do adoecer. 
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III -  METODOLOGIA 

1 – PARTICIPANTES 

 

O Universo Global dos participantes deste estudo são militares que apresentaram 

queixas entre 1997 e 2006 e corresponde a um total de 3020 indivíduos, divididos da 

seguinte forma: trinta e quatro (34) Oficiais Superiores, noventa e nove (99) Oficiais 

Subalternos e Capitães, cento e oito (108) Sargentos, duas mil quinhentas e oitenta 

(2580) Praças e, dezanove (19) indivíduos que, por não se enquadrarem em 

nenhuma das categorias, foram incluídos na categoria Diversos.  

A amostra em estudo é composta por 575 ex-militares, sendo que 515 participantes 

apresentam apenas um registo de um incidente/acidente de que resultou um 

ferimento ou vários traumas de natureza biopsicológica. Estas situações foram 

integradas no que designamos por sub-amostra simples. Os restantes 60 militares 

apresentam situações múltiplas, pelo que constituem a sub-amostra de casos 

múltiplos. 

Em termos da distribuição, a sub-amostra simples conta com 6 Oficiais Superiores, 

39 Oficiais Subalternos e Capitães, 110 Sargentos e 348 Praças. Estão também 

representados 39 ex-militares dos PALOP, distribuídos por duas classes: 2 Oficias 

Subalternos e 37 Praças. 
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2 – INSTRUMENTOS 

 
 

Para a recolha e tratamento dos dados foi utilizada uma base de dados SQL Server 

(versão Express). Foram também feitos alguns ensaios sobre Access. 

A recolha dos dados baseou-se na consulta a processos elaborados no DeJur, cuja 

finalidade é a verificação da existência de condições para a atribuição do estatuto de 

DFA (Deficiente das Forças Armadas). 

Como seria de esperar, nem sempre o critério de elaboração dos processos coincide 

com as necessidades do presente estudo. Por vezes, existem situações descritas 

que se ajustam perfeitamente à finalidade do trabalho do DeJur, mas que não se 

ajustam da mesma forma às necessidades do estudo e, particularmente, às 

exigências de classificação dos dados, considerando as regras impostas pela base 

de dados.  

Os critérios de elaboração dos processos, por outro lado, e devido à natureza própria 

da matéria tratada, também variaram de pessoa para pessoa. 

No entanto, o facto de a elaboração dos processos no DeJur se basear em 

documentos originais, determina que seja esse o período de tempo ideal para a 

recolha de informação para a base de dados. 
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3 – PROCEDIMENTO 

 

Os dados relativos a cada processo foram guardados na tabela Processos. De forma 

a garantir a confidencialidade da informação existente nos processos, não foi 

guardado nesta tabela qualquer dado a partir do qual se possa chegar ao processo 

original. Complementarmente, foi criado um conjunto de tabelas auxiliares com a 

especificação de cada código armazenado na tabela Processos. Tomemos, a título 

de exemplo, o atributo função do militar. 

A classificação adoptada para este atributo foi a seguinte: 

Não Observado 

Operacional Combatente 

Operacional Sanitária 

Serviço campanha e registo sepulturas 

Não Operacional 

Esta classificação foi, posteriormente, guardada numa tabela auxiliar, a que foi 

atribuído o nome Funções, e a cada elemento de classificação foi atribuído um 

código. É este código que é guardado na tabela Processos. 

Entre as tabelas Funções e Processos foi estabelecida uma relação (em termos 

técnicos uma relação de 1-para-n) com a qual é garantida a integridade referencial 

dos dados. 

As tabelas auxiliares criadas foram as seguintes (por ordem alfabética): 

Áreas funcionais 

Categorias de comandantes 

Concelhos 

Freguesias 

Funções 

Habilitações literárias 

Postos 

Profissões 
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Sectores de actividade 

Teatro de operações 

Unidades de incorporação 

Vínculos 

Relativamente aos acidentes foi considerado que em cada processo poderia haver 

referência a mais do que um acidente. Por isso, foram desenhadas quatro tabelas 

que permitiram, relativamente a cada processo, caracterizar cada acidente e 

especificar para cada um deles: 

 

 Quais os ferimentos daí resultantes; 

 Quais as doenças secundárias a que, eventualmente, deram origem; 

 Qual o grau de incapacidade atribuído por cada entidade com competência 

para o fazer. 

 

As tabelas envolvidas são as seguintes: 

 

 Processo - Acidentes – Contém a caracterização de cada acidente; 

 Processo – Acidentes – Especificação Ferimentos – Contém a 

especificação dos ferimentos resultantes directamente do acidente; 

 Processo – Acidentes - Doenças – Contém a especificação das doenças 

secundárias derivadas do acidente; 

 Processo – Acidentes - Despachos – Contém o grau de incapacidade 

atribuído por cada entidade ao acidente. 

 

Foi também recolhida informação sobre doenças adquiridas pelos militares que 

não derivaram directamente de acidentes. Estas doenças foram classificadas como 

doenças primárias e foram divididas em dois grupos: 

 

 Doenças atribuíveis a factores ambientais de risco; 

 Outras doenças. 

 

Relativamente a estas últimas foram desenhadas duas tabelas: 

 

 Processo - Doenças – Contém a caracterização de cada doença; 

 Processo – Doenças - Despachos – Contém o grau de incapacidade 

atribuído por cada entidade à doença. 
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Quanto às doenças atribuíveis a factores ambientais de risco foram desenhadas três 

tabelas: 

 

 Processo – Factores Ambientais Risco – contém a caracterização geral do 

factor ambiental de risco associados às doenças descriminadas na tabela 

seguinte; 

 Processo – Factores Ambientais Risco - Doenças - Contém a especificação 

das doenças declaradas; 

 Processo – Factores Ambientais Risco - Despachos – Contém o grau de 

incapacidade atribuído por cada entidade à doença. 

 

Relativamente às doenças DSPT, foram apenas classificados os processos onde a 

entidade competente se decidiu pela existência de DSPT. Por outro lado, porque da 

generalidade dos processos não se pode retirar uma ligação directa entre um 

acontecimento/acidente/doença e a DSPT foi decidido classificar cada uma dessas 

situações em um de dois grupos: 

 

 Vivência de acontecimento traumático; 

 Vivência em ambiente traumático. 

 

A existência de uma base de dados actualizada com base em documentos originais à 

medida que o próprio processo se desenvolve, ou seja, de tal forma integrada no 

próprio processo que passa a fazer parte dele, permitiu obter um conjunto de dados, 

a partir dos quais é possível: 

 

 Analisar o trabalho desenvolvido no DeJur, tendo em vista, por exemplo, a 

elaboração de um relatório anual; 

 Conhecer o fluxo e a caracterização dos pedidos dirigidos ao DeJur; 

 Ter uma percepção real da evolução desses pedidos ao longo do tempo. 
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4 - TÉCNICAS ESTATÍSTICAS / OUTRAS 

 

O primeiro tratamento consiste em estatística descritiva (tamanho da amostra, média, 

desvio-padrão, valor máximo e valor mínimo). Estas estatísticas foram obtidas com o 

auxílio do programa Excell. 

Seguidamente procedeu-se à análise estatística ceteris paribus. No nosso modelo 

conceptual, há uma variável dependente, e várias independentes. Não sendo 

possível isolar cada uma das variáveis independentes, nem quantificar as 

correlações entre variáveis, analisam-se os efeitos de cada variável independente, 

uma de cada vez, assumindo-se as restantes como constantes. 

Por exemplo: o stress será uma função da categoria, do Teatro de Operações, das 

vulnerabilidades pessoais, do tipo de actividade/especialidade militar, etc.  

Não havendo dimensão suficiente da amostra nem possibilidade de enunciar ou 

quantificar todas as variáveis intervenientes para proceder a uma análise multi-

factorial, procede-se a uma análise ceteris-paribus: vamos ver os efeitos da categoria 

no stress, seguidamente os efeitos do Teatro de Operações, e sucessivamente. Em 

cada análise as restantes variáveis são consideradas constantes. 

Erro amostral 

O erro amostral, E0, foi obtido com base nas expressões: 

no =1/ (Eo)2 

n = (N.no) / ( N+no), em que  

n – tamanho da amostra 

N – tamanho da população 

Eo – erro amostral ( % ) 
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Análise de proporções para correcção da representatividade das categorias 

Por limitações do processo de recolha, a representatividade das diferentes categorias 

(Oficiais, Sargentos, Furriéis e Praças), não é idêntica à representatividade real nos 

Teatros de Operações. Para o efeito, definiu-se uma Distribuição Operacional, que 

reflecte a composição das Companhias de Atiradores/Caçadores/Artilharia. Esta 

composição difere do respectivo Quadro Orgânico de referência, incluindo apenas o 

núcleo operacional da Companhia. É aos elementos deste núcleo operacional que 

são atribuídas as missões operacionais, e onde se verificará uma probabilidade 

uniforme de acidente ou incidente, para todas as categorias.  

O parâmetro N/Ne reflecte a proporção entre a distribuição real e a distribuição 

esperada para cada categoria, tendo por base a distribuição operacional típica. Se o 

parâmetro N/Ne for maior que 1, haverá uma sobre-representação. Se for menor, 

haverá uma sub-representação. No essencial, trata-se de uma análise de 

proporções. 

 

Teste à diferença de médias 

No teste à diferença de médias consideraram-se as amostras independentes entre si 

e com distribuição normal, sendo calculado o nível de significância (α) e a respectiva 

probabilidade p=(1-α).  

Considerou-se que para p> 0.90 há diferenças significativas, e que para p> 0.95 há 

diferenças muito significativas. 

 

Teste do Qui-quadrado de Pearson 

O teste Qui quadrado permite verificar se há semelhanças entre duas distribuições 

distintas, com categorias discretas e mutuamente exclusivas. Os dois grupos são 

considerados independentes e seleccionados aleatoriamente. A amostra deve ser 
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relativamente grande (pelo menos 5 observações em cada célula e no caso de 

poucos grupos (2x 2) pelo menos 10).  

É calculado o nível de significância (α) e a respectiva probabilidade p=(1-α).  

 

 

IV – APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS 

 
1- ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS 

 

Neste capítulo, descrevem-se os resultados relativos à caracterização da amostra a 

que se segue a apresentação e discussão das distribuições obtidas, as quais 

contêm, também, as percentagens que lhes são correspondentes. 

 

1.1 - UNIVERSO DE PARTICIPANTES 

 

Antes de iniciar a caracterização da amostra, apresenta-se a composição do universo 

global dos participantes por categorias (Tabela1). 

 

 
Tabela 1 - Composição do Universo Global dos Sujeitos por categorias  

que apresentaram queixa entre 1997 e 2006 

 
POSTOS NÚMERO DE INDIVÍDUOS 

Oficial Superior 34 

Subalterno/Capitão 99 

Sargento 108 

Furriel 180 

Praças 2580 

Diversos 19 

TOTAL 3020 
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Pela observação da Tabela 1 podemos verificar que o Universo Global dos 

participantes por categorias que apresentaram queixa entre 1997 e 2006 

corresponde a um total de 3020 indivíduos, divididos da seguinte forma: trinta e 

quatro (34) Oficiais Superiores, noventa e nove (99) Oficiais Subalternos e Capitães, 

cento e oito (108) Sargentos, duas mil quinhentas e oitenta (2580) Praças e, 

dezanove (19) indivíduos que, por não se enquadrarem em nenhuma das categorias, 

foram incluídos na categoria Diversos.  

 

1.2 - AMOSTRAGEM 

 

A amostra foi obtida de forma aleatória, de acordo com o método da Regra de série 

(X+1, x+ 3, x +5) (X+1, x+ 3, x +5) … e assim sucessivamente, e foi constituída por 

19% do universo de queixosos, sendo deles representativa. Cada categoria da 

amostra é representativa dos militares da população em estudo, à excepção da 

categoria Oficiais Superiores. O erro amostral da amostra total é da ordem dos 

4%. O erro amostral associado foi calculado pelas expressões:  

n0 = 1 / (E0)
2   e  

n = (N . n0) / (N + n0),  

Em que Eo é o erro amostral (Exemplo 4%= 0.04), n é o tamanho da amostra e N o 

tamanho da população44. 

 

1.3 - CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

 

A amostra em estudo, composta por 575 militares, foi desdobrada em duas sub-

amostras. A sub-amostra simples (Tabela 2), diz respeito a 515 participantes dos 

quais consta um único registo de incidente/acidente de que resultou um ferimento, ou 

um ou vários traumas de natureza biopsicológica. Na sub-amostra dos casos 

múltiplos (Tabela 9) estão representados os restantes 60 indivíduos que apresentam 

várias situações.  

 

                                                           
44

 Importa referir que esta fórmula penaliza as amostras de menor dimensão. 
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Tabela 2 - Distribuição dos elementos da amostra com um incidente/acidente por postos e categorias 

 
POSTO FREQUÊNCIA  RELATIVA CATEGORIA TOTAL 

Coronel 1 

 

Oficiais Superiores 

 

6 
Tenente-Coronel 2 

Major 3 

Capitão 5  

Oficial Subalterno e Capitães 

 

39 

 

Tenente 15 

Alferes 19 

Sargento-Mor 2  

Sargentos 

 

110 1º e 2º Sargento 32 

Furriel 76 

1º e 2º Cabos 

Soldados 

101 

247 

 

Praças 

 

348 

NO 12  12 

 

Como se pode verificar na Tabela 2, a sub-amostra é distribuída por 6 Oficiais 

Superiores, 39 Oficiais Subalternos e Capitães, 110 Sargentos e 348 Praças. 

Relativamente aos oriundos dos PALOP, verifica-se a existência de 39 indivíduos, 

distribuídos por duas classes, 2 Oficias Subalternos e 37 Praças.  

 

 

 

Tabela 3 - Distribuição dos elementos da sub-amostra simples por vínculo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relativamente ao vínculo contratual com o Exército Português podemos verificar, 

pela observação da Tabela 3, que dezassete (17) são do Quadro Permanente, na 

POSTO 
QUADRO 

PERMANENTE 
RV/RC SMO ESPECIAL MILÍCIA NO 

Oficias Superiores 6 

0 0 0 0 0 

Oficiais Subalternos e 

Capitães 
3 1 35 0 0 0 

Sargentos 

POSTO 

QUADRO 

PERMANENTE 
RV/RC SMO ESPECIAL MILÍCIA NO 

Oficias Superiores 6 
0 0 0 0 0 

Oficiais Subalternos e 

Capitães 
3 1 35 0 0 0 

Sargentos 6 1 102 0 0 1 

Praças 2 6 328 2 1 9 

TOTAL 17 8 465 2 1 10 
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sua maioria Oficiais Superiores e Sargentos; oito (8) do regime de Contrato e 

voluntariado, na sua maioria Praças; dois (2) pertencem a forças especiais e um (1) à 

milícia. A maioria 465 (92%) dos elementos da amostra refere-se a militares do 

Serviço Militar Obrigatório (SMO), estes últimos todos pertencentes à classe de 

Praças.  

 
Tabela 4 - Distribuição dos elementos da sub-amostra simples por especialidade 

  

AREA FUNCIONAL 
OFICIAIS 

SUPERIORES 

OFICIAIS 

SUBALTERNOS 

CAPITÃES 

1º E 2º 

SARGENTOS 
FURRIÉIS PRAÇAS TOTAL 

Infantaria Atiradores 2 21 16 41 164 244 

Infantaria Morteiro    1  1 

Infantaria 

Motorizada 

    5 5 

Cavalaria 2 1  2 12 17 

Artilharia de 

Campanha/atirador 

 7 2 4 17 30 

Engenharia 

Sapadores 

  2 3 10 15 

Engenharia de 

equipamentos 

    1 1 

Administração Militar    1 1 2 

Transmissões 1 1 1 6 18 27 

Telecomunicações     1 1 

Secretariado  2 1 3 4 10 

Policia do Exercito  2  1 3 6 

Transportes  1   52 53 

Manutenção de 

viaturas 

  2 3 4 9 

Manutenção de 

armamento 

    1 1 

Reabastecimento e 

Serviços 

   2 18 20 

Saúde   4 1 8 13 

Músicos     3 3 

Comandos  1 1 8 7 17 

Pára-quedistas     3 3 

Veterinária     1 1 

Outro 1 1 6 0 15 23 

No      12 
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No que concerne à caracterização da sub-amostra por área funcional (Tabela 4), 

pode verificar-se que o maior registo de casos provém da Especialidade (área 

funcional) de Infantaria Atiradores (N=242), seguindo-se os Transportes (N=53), 

Artilharia de Campanha (N=29) e Transmissões (N=27) denotando-se, assim, uma 

discrepância significativa da primeira especialidade referida para as restantes. 

  
 

Tabela 5 - Distribuição dos elementos da sub-amostra simples por Sector de Actividade na incorporação 

 

 

Quanto ao sector de actividade a que estavam ligados os militares à data da 

incorporação, destaca-se muito nitidamente a preponderância do sector primário 

(N=167), representado quase que exclusivamente por Praças (N=161). 

 

 

 

Tabela 6 - Distribuição dos elementos da sub-amostra simples por Habilitações Académicas na 

incorporação 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

FREQUÊNCIA 

RELATIVA 

   SECTOR PRIMÁRIO 
SECTOR 

SECUNDÁRIO 

SECTOR 

TERCIÁRIO 
NO 

Oficias 

Superiores 

6      1 5 

OficiaisSubalt. 

Capitães 
39      2 37 

1º e 2º Sarg. 

SsargSargentos 

32    5 7 4 16 

Furriéis 76    1 13 18 44 

Praças 348    161 70 29 88 

Total 503    167 90 55 191 

CLASSE OFICIAIS 
SUPERIORES 

 

OFICIAIS 
SUBALTERNOS 

1º E 2º   
SARGENTO 

FURRIEL PRAÇAS 

Analfabetos     23 

Frequência do ensino primário  1 1 1 66 

Primário  6 8 15 169 

Frequência do ensino secundário      

6 Secundário  1  2 1 

Frequência do Liceu  1 4 8 4 

Liceu completo 5 15 13 43 10 

Frequência do ensino Superior  4  2  

Ensino Superior  4    

NO 1 7 8 5 69 
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No que às habilitações académicas da sub-amostra simples diz respeito (Tabela 6), 

verifica-se na classe de Praças a maior dispersão de indivíduos com diferentes 

habilitações, desde analfabetos (N=23) até ao Liceu completo (N=10), embora o 

Ensino Primário seja o nível de instrução mais frequente nesta classe. Por sua vez, 

as habilitações dos Oficias Superiores concentram-se todas no Liceu completo, 

sendo essa também a habilitação maioritária entre os Oficiais subalternos, embora 

nesta categoria se registem quatro (4) indivíduos com frequência do ensino superior 

e outros tantos com ensino superior completo. Por fim, os Sargentos, têm 

predominantemente o Liceu completo, sendo o caso de treze (13) indivíduos.  

 

Tabela 7 - Distribuição dos elementos da sub-amostra simples pela sua origem geográfica na incorporação 

 

 

Por fim, considerando agora a origem territorial dos participantes, verifica-se que a 

sub-amostra simples tem uma representação praticamente idêntica de oriundos do 

meio rural (209) e do meio urbano (205), sem que se evidencie grande variação em 

função do posto, a não ser ligeiramente no caso dos Oficiais Subalternos, 

tendencialmente mais urbanos.  

Importa contudo esclarecer que a divisão rural/urbano constitui não mais do que uma 

aproximação algo grosseira à caracterização da proveniência territorial dos militares. 

Sabe-se que, nos anos 60, cerca de três quartos da população residia em 

localidades dispersas com menos de 10 mil habitantes e as grandes concentrações 

urbanas estavam praticamente circunscritas às áreas de Lisboa e Porto (Nunes, 

1964). Donde, é de admitir que a classificação adoptada neste estudo, por estar 

baseada nos critérios de classificação rural/urbano actualmente vigentes nas 

estatísticas Oficiais, produza um efeito de enviesamento, por excesso, a favor da 

representatividade das áreas urbanas, que entretanto evoluíram nesse sentido, 

acompanhando o intenso processo de urbanização verificado ao longo das últimas 

POSTO OFICIAIS 

SUPERIORES 

OFICIAIS 

SUBALTERNOS 

CAPITÃES 

SARGENTO 

MOR 

1º e 2º 

SARGENTO 

FURRIEL PRAÇAS NO TOTAL 

RURAL 3 12 0 15 27 146 6 209 

URBANO 2 20 1 13 30 133 6 205 

NO 1 7 1 4 19 69  101 
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quatro décadas. Evidentemente, o comentário aplica-se a todas as outras tabelas em 

que esteja presente a origem geográfica dos participantes.  

Como foi anteriormente referido, a amostra global (N=575) apresenta sessenta (60) 

casos de indivíduos que tiveram situações de múltiplos acidentes; assim, de seguida, 

faz-se uma breve caracterização desta sub-amostra. 

 

 

Tabela 8 - Distribuição dos Militares com incidentes múltiplos por Categorias e por Sector de Actividades 

na altura da incorporação 

 

 

Através da Tabela 8, pode-se verificar que esta sub-amostra referente a militares 

com queixas resultantes de incidentes múltiplos é maioritariamente constituída por 

Praças (N=37), seguindo-se os Furriéis (N=10), sendo ambas as categorias oriundas 

do SMO. Quanto às respectivas áreas de actividade económica antes de 

ingressarem nas fileiras, os primeiros tinham ocupação fundamentalmente no sector 

primário (N=17) e secundário (N=10); os Furriéis constituem um efectivo muito 

reduzido para que se possa aferir uma tendência clara, ainda assim, estão mais 

representados os que tinham ocupação no sector terciário.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FREQUÊNCIA 

RELATIVA 

 

QP RV/RC SMO 

 

SECTOR 
PRIMÁRIO 

SECTOR 
SECUNDÁRIO 

SECTOR 
TERCIÁRIO 

NO 

Oficias 
Superiores 

2 2      2 

OficiaisSubaltern
os Capitães 

6   6    6 

1º e 2º Sargentos 4  1 3 1 1 1 1 

Furriéis 10  1 9 1 1 4 4 

Praças 37 1 2 34 17 10 3 7 

NO 1   1 1    



 Estudo das Doenças e Acidentes Profissionais em meio Militar 

   
2009/2010 

 

109 

 

 

Tabela 9 - Distribuição dos sujeitos da amostra com incidentes múltiplos por especialidades e categorias 

 

Pela observação da Tabela 9 podemos verificar que os sujeitos com incidentes 

múltiplos pertencem, maioritariamente, às seguintes especialidades: Infantaria Ligeira 

(29 casos), seguindo-se com alguma distância a Artilharia (6 casos) exquo com os 

pertencentes à especialidade de Transportes. Os Comandos também apresentam 

cinco (5) casos de incidentes múltiplos. Observamos, ainda, dois (2) casos de 

elementos pertencentes à especialidade de Saúde e apenas um (1) caso oriundo da 

especialidade de Engenharia Sapadores, Reabastecimentos e Serviços e 

Paraquedistas. Quanto ao Posto, a maioria dos indivíduos que apresentam 

incidentes múltiplos são Praças (15 casos), seguem-se os Furriéis (7 casos), quatro 

(4) Oficiais subalternos e capitães, dois (2) Sargentos e apenas um (1) Oficial 

Superior.   

Tabela 10 - Distribuição dos militares com incidentes múltiplos por área geográfica de incorporação 

POSTO OFICIAIS 
SUPERIORES 

OFICIAIS 
SUBALTERNOS 

CAPITÃES 

1º e 2º 
SARGENTOS 

FURRIEL PRAÇAS NO TOTAL 

Infantaria ligeira 1 4 2 7 15  29 

Artilharia      6  6 

Engenharia Sapadores     1   1 

Administração Militar   1      

Transportes   1  4 1 6 

Transmissões     3  3 

Reabastecimento e 
serviços  

    1  1 

Saúde   1  1  2 

ParaQuedistas      1  1 

Comandos   1  2 2  5 

NO 1    4 1 6 

 OFICIAIS 

SUPERIORES 

OFICIAIS 

SUBALTERNOS/CAPITÃES 

1º e 2º 

SARGENTOS 

FURRIEL PRAÇAS NO TOTAL 

RURAL  1 1 1 13 1 17 

URBANO 1 5 3 8 20  37 

NO 1   1 4  6 
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Pela observação da Tabela 10 podemos verificar que os militares que sofreram 

incidentes múltiplos se distribuem, quanto à origem geográfica de incorporação, do 

seguinte modo: trinta e sete (37) são provenientes de zonas urbanas e e dezassete 

(17) de zonas rurais. A categoria de Praças, a mais representada, regista mais 

acidentados entre os oriundos de zonas urbanas (20), tendência que neste grupo é 

comum a todas as categorias de militares consideradas.  

Considerando agora em simultâneo as duas sub-amostras, de acidentes simples (N= 

515) e acidentes múltiplos (N=61), importa situar no tempo a distribuição das 

ocorrências. Como se disse quando se justificou a constituição das duas sub-

amostras, o número de ocorrências é significativamente mais elevado nos casos de 

acidentes/incidentes únicos do que nas situações de acidentes múltiplos (Tabela 11). 

Tabela 11 - Distribuição dos Incidentes/Acidentes/Doença por anos de ocorrência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N – Número de Observações 

Ano INCIDENTE/ACIDENTE/DOENÇA VARIOS INCIDENTES 

 1947  1 

1952 1  

1956 1  

1957 0  

1958 2  

1959 3  

1960 13 1 

1961 11  

1962 11 1 

1963 25 5 

1964 18 1 

1965 28 5 

1966 27 1 

1967 30 4 

1968 31 2 

1969 32 5 

1970 35 5 

1971 33 1 

1972 21 3 

1973 15  

1974 3 1 

1975   

1996 1  

N 341 36 

NO 174 24 



 Estudo das Doenças e Acidentes Profissionais em meio Militar 

   
2009/2010 

 

111 

 

0 5 10 15 20 25 30 35

1947

1952

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1996

2009

NO 

UM INCIDENTE VARIOS INCIDENTES 

 

Gráfico 1 - Distribuição dos Incidentes/Acidentes/Doença por anos de ocorrência. 

 

Pela observação da Tabela 11 e representações apresentadas no Gráfico 1, 

podemos acompanhar a evolução das ocorrências ao longo do tempo, sendo 

contudo de assinalar um número significativo de casos aos quais não foi possível 

atribuir uma data precisa. Assim, para a sub-amostra simples, os dados disponíveis 

indicam que o maior número de incidentes/acidentes ou doenças ocorreu entre 1960 

e 1973, e registou intensidade crescente entre 1966 e 1971, com uma variação entre 

vinte e sete (27) e trinta e cinco (35) eventos provocadores de lesão. A partir desta 

data os casos começam a diminuir. 

É importante referir que de 1959 a 1960 existe um aumento significativo de 

incidentes/acidentes ou doença, passando-se de três (3) casos para treze (13), 



 Estudo das Doenças e Acidentes Profissionais em meio Militar 

   
2009/2010 

 

112 

 

mantendo-se sempre nos dois dígitos até 1974. O ano de 1970 foi aquele em que 

aconteceram maior número de situações provocadoras de lesão dos indivíduos. 

Entre 1975 e 1995 não existem registos e, posteriormente, em 1996 há um (1) 

incidente gerador de ferimento único. Para os incidentes/acidentes geradores de 

ferimentos múltiplos, situações menos frequentes, registaram-se máximos anuais de 

cinco (5) casos, nos anos de 1962, 1965, 1969 e 1970. Seguem-se quatro (4) casos 

em 1967 e três (3) em 1972. Os restantes anos apresentam apenas um (1) caso de 

múltiplos incidentes/acidentes ou doença. 

 

Tabela 12 - Distribuição do número de incidentes/acidentes/doenças por Categorias e Teatros de 

Operações. 
  OFICIAIS 

SUPERIORES 

OFICIAIS 

SUBALTERNOS 

e CAPITÃES 

1º e 2º 

SARGENTOS 

FURRIÉIS PRAÇAS NO TOTAL 

  

ANGOLA 

 

Um 

incidente  

2 11 16 33 135 6 203 

Vários 

incidentes 

 3 3 4 11  21 

 

MOCAMBIQUE 

Um 

incidente 

1 12 4 21 90 2 130 

Vários 

incidentes  

 1  5 10  16 

 

GUINÉ 

Um 

incidente 

 12 5 20 109 3 149 

Vários 

incidentes 

1 2  1 15 1 20 

 

MACAU 

Um 

incidente 

   1 1  2 

Vários 

incidentes 

    1  1 

 

TIMOR 

Um 

incidente 

 1     1 

Vários 

incidentes 

       

 

INDIA 

Um 

incidente 

   1 4  5 

Vários 

incidentes 

       

 

S.TOMÉ e 

PRINCIPE 

Um 

incidente 

    2  2 

Vários 

incidentes 

       

 

TERRITORIO 

NACIONAL 

Um 

incidente 

  1 1 3  5 

Vários 

incidentes 

       

 

NO 

Um 

incidente 

3 3 7  4 1 18 

Vários 

incidentes 

1  1    2 

TOTAL        522 
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Analisando agora a Tabela 12 relativa à Distribuição do número de 

incidentes/acidentes/doenças por Categorias e Teatros de Operações, confirma-se 

que para todos os cenários operacionais e para todas as categorias há um maior 

número de incidentes/acidentes ou doença de ocorrência única do que múltiplas 

situações provocadoras de lesão. Angola foi o território onde se registaram maior 

número de incidentes, seguindo-se a Guiné e depois Moçambique. 

Consideremos agora a análise por Teatro de Operações (TO) e por categoria de 

forma individual, dando mais relevo ao incidente único, que corresponde à maior 

frequência: 

 

Angola: Os Praças sofreram neste território maior número de incidentes/acidentes 

ou doença, num total de cento e trinta e cinco (135) casos, a que se seguiram os 

Furriéis com trinta e três (33) observações, os 1ºs e 2ºs Sargentos com dezasseis 

(16) casos, os Oficiais Subalternos e os Capitães sofreram onze (11) casos de um 

incidente e, por fim os Oficiais Superiores que tiveram apenas dois (2) incidentes. Os 

Praças são também a categoria mais representada nos incidentes/acidentes 

múltiplos (11 registos), não se registando ocorrências deste tipo em relação aos 

Oficiais Superiores.  

Guiné: Neste território foram, também, os Praças quem sofreu mais 

acidentes/incidentes ou doenças (109 casos), seguiram-se os Furriéis com vinte (20) 

incidentes e os Oficiais Subalternos e os Capitães que sofreram doze (12) situações 

de lesão. Apenas cinco (5) Sargentos sofreram acidentes/incidentes ou doença. 

Quanto aos acidentes múltiplos existe referência a um caso para um (1) Oficial 

Superior e um (1) Furriel, dois (2) casos para a categoria de Oficiais Subalternos e 

Capitães e quinze (15) Praças atingidos de forma múltipla.   

Moçambique: Os Praças sofreram mais acidentes/incidentes ou doenças (90 casos), 

seguiram-se os Furriéis com vinte e um (21) incidentes e os Oficiais Subalternos e os 

Capitães que sofreram, tal como aconteceu na Guiné, doze (12) situações de lesão. 

Apenas um (1) Oficial Superior e quatro (4) Sargentos sofreram acidentes/incidentes 

ou doença. Quanto aos acidentes múltiplos existe referência a um (1) caso para a 

categoria de Oficial Subalterno e Capitão, cinco (5) Furriéis e dez (10) Praças; os 

Sargentos não foram atingidos de forma múltipla neste território.  

Em Macau, Timor e S. Tomé e Príncipe registaram-se, no máximo, dois (2) 

incidentes/acidentes ou doença e, com excepção ao território de Timor em que um 
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(1) Oficial Subalterno sofreu um acidente, nos outros territórios apenas Praças e 

Furriéis sofreram acidentes. 

No território nacional e na Índia registam-se, de forma igual, cinco (5) casos de 

incidentes/acidentes e doenças e, também aqui, com excepção de um caso em 

território nacional ocorrido num Sargento, todos os restantes ocorreram em Praças e 

Furriéis. Em Macau ocorreu um acaso de incidente múltiplo a um (1) Praça, mas nos 

restantes territórios sobrantes (Timor, Índia, S. Tomé e Príncipe e território nacional) 

não existem registos de incidentes múltiplos. 

O tempo médio implicado na tramitação dos processos submetidos a apreciação 

constitui necessariamente um elemento de relevo para a caracterização das 

situações que estamos a tratar, tanto mais que tempos de espera demasiado longos 

podem agravar as circunstâncias em que se encontram os queixosos.  

Na Tabela 13 está descrito o fluxograma da tramitação processual destes casos, a 

qual se inicia com uma queixa (Q) do militar ou ex-Militar. A partir desta, 

desencadeiam-se, em simultâneo, dois processos, o médico e o administrativo, para 

a verificação das condições da ocorrência do incidente/ acidente. Esta fase decorre 

no Ramo a que pertence o acidentado e termina com um parecer da Junta Hospitalar 

de Inspecção (JHI), que aplicando a Tabela Nacional de Inaptidão, atribui uma dada 

classificação/desvalorização, traduzida numa percentagem que variará entre 0% 

(quando não se confirma nenhum comprometimento bio-físico-psicológico) e 100% 

(quando existe comprometimento total). 

Depois, o processo é remetido à Comissão Permanente de Informação de Pareceres 

(CPIP) que, considerando o parecer da JHI e o processo administrativo, confirma/ 

infirma o parecer da JHI quanto ao facto da doença ser profissional, e envia-o a sua 

Excelência, o General Chefe do Ramo, no caso deste estudo o do Exército (CEME), 

para homologação, após o que segue para o Departamento Jurídico (DeJur) do 

Ministério da Defesa Nacional, onde, verificado o cumprimento do normativo jurídico, 

é emitido o despacho final.  
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Tabela 13 - Tempo médio do percurso, em anos, dos processos em Geral e por postos 

(desde a queixa ao Despacho Final) 
(caso de todos os militares da amostra: com um só acidente e um traumatismo/doença; vários acidentes e, ou 

politraumatizados, com doenças secundarias ou primarias, com DSPT e DSPT acompanhado de doença emocional) 

 
 Q-JHI JHI-CPIP CPIP-CEME MDN TOTAL 

 

 

GERAL 

Media 3,01 1,39 0,69 0,75 5,66 

Desvio Padrão 1,76 0,80 0,93 0,66 2,15 

Máximo     16,84 

Mínimo     0,82 

N 521 478 418 551 551 

  

 

PRAÇAS 

Media 3,11 1,43 0,74 0,82 5,92 

DesvioPadrão 1,81 0,72 1,03 0,72 2,20 

Máximo     16,84 

Mínimo     0,86 

N 353 328 285 369 369 

 

 

FURRIÉIS 

Media 2,83 1,23 0,47 0,63 5,12 

DesvioPadrão 1,38 0,89 0,52 0,50 1,75 

Máximo     9,61 

Mínimo     1,99 

N 79 73 60 85 85 

 

 

SARGENTOS 

Media 2,75 1,59 0,80 0,44 5,44 

Desvio-Padrão 2,22 1,21 0,76 0,28 2,48 

Máximo     16,04 

Mínimo     2,27 

N 30 27 23 34 34 

 

 

OFICIAS 

Media 2,72 1,14 0,62 0,60 4,76 

DesvioPadrão 1,42 0,84 0,76 0,41 1,78 

Máximo     8,50 

Mínimo     0,82 

N 39 34 37 45 45 

 

 

OFICIAL SUPERIOR 

Media 4,13 0,94 0,62 1,07 5,56 

DesvioPadrão 3,07 0,91 0,59 0,96 3,47 

Máximo     10,94 

Mínimo     1,27 

N 7 5 5 6 6 

 

 

DSPT/DE 

Media 3,78 1,14 0,57 0,64 6,29 

DesvioPadrão 1,64 0,68 0,77 0,45 2,06 

Máximo     12,05 

Mínimo     3,30 

N 49 41 37 47 47 

 

LEGENDA:  

Q- Requerimento do militar a queixar-se;  
JHI- Junta Hospitalar de Inspecção;  
CPIP- Comissão Permanente de Informação de Pareceres;  
CEME- despacho do Chefe de Estado-maior do Exército;  
MDN- Despacho final de sua Excelência o Ministro da Defesa Nacional, depois do processo ser analisado no 
Departamento de Assuntos Jurídicos (DeJur).  
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Como se viu, trata-se de um caminho intrincado e longo, que inclui ainda outros 

percursos e intervenientes, como as unidades que procedem às inquirições e as 

juntas médicas de recurso, para os casos em que os reclamantes não concordem 

com os pareceres das JHI. 

De facto, pela análise da Tabela 13, verifica-se que o tempo médio de espera no 

Ramo é de 3,01 anos e a espera média no total sobre para 5, 66 anos; ou seja 53% 

do tempo é passado na inquirição e definição da classificação, e o tempo restante 

(47%) gasta-se em instâncias de verificação e/ou homologação dos procedimentos 

anteriores. 

 Desde o parecer da JHI até à homologação do despacho pelo General CEME, em 

média, passam-se 2,08 anos, 36% do tempo; somente no DeJur, apesar desta 

instância lidar com os processos de todos os Ramos, o tempo consumido não segue 

esta escalada e fica-se pelos 0,75 anos.  

Note-se que os tempos médios destas tramitações não são idênticos para todos os 

Postos. Os processos de Praças consomem mais tempo na tramitação (5,92 anos, 

Tabela 13) do que a média geral (5,66 anos, idem), enquanto os Oficiais vêm este 

tempo reduzido para (4,76 anos, idem), tendência esta que, todavia, não se aplica 

aos Oficiais Superiores, que têm um tempo médio de espera muito próximo do geral. 

Independentemente destas diferenças serem ou não estatisticamente significativas, a 

morosidade dos processos terá pelo menos um significado psicológico, porque na 

maioria dos traumas, nomeadamente nas doenças emocionais, é de admitir um 

agravamento significativo pela ansiedade, depressão e outros sintomas que a 

demora possa provocar. 

Na discussão das hipóteses analisaremos se estas diferenças são estatisticamente 

significativas. Por agora, assinale-se que a décalage no tempo gasto entre as várias 

categorias, com uma segura diminuição para os Oficiais (exceptuando-se os Oficiais 

Superiores) pode dever-se a uma melhor gestão do processo pelos próprios 

graduados na área da prova, ou mesmo a uma mais fácil comprovação da queixa, 

pelo modo diferente como o processo decorreu no primeiro filtro, ou ainda pela 

melhor escrituração da caderneta de saúde, considerando a sua eventual existência 

e, ou dos documentos de matrícula. A Tabela 14 permitirá comentários adicionais a 

este respeito.  
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Tabela 14 - Tempo médio da tramitação do processo das Praças por Habilitações Literárias da amostra 

geral. 
 Q-JHI JHI-CPIP CPIP-

CEME 

MDN TOTAL 

 

 

Praças 

Analfabetos 

Media 3,45 1,43 0,42 0,77 6,04 

Desvio-Padrão 2,82 0,66 0,49 0,41 2,13 

Máximo     15,64 

Mínimo     3,46 

N 22 22 20 22 22 

 
 

Praças 

Ensino Primário 

Media 3,07 1,43 0,78 0,88 5,96 

Desvio-Padrão 1,82 0,70 0,99 0,83 2,19 

Máximo     16,84 

Mínimo     0,86 

 N 218 193 173 228 228 

 
 

Praças 

Ensino 

Secundário até ao 

antigo 5º ano 

Media 2,33 1,96 0,36 1,10 5,57 

Desvio-Padrão 1,03 0,71 0,32 0,49 1,73 

Máximo     16,84 

Mínimo     0,86 

N 5 5 5 5 5 

 
 

Praças 

Frequência dos 

antigos 6º e 7º 

anos 

Media 2,74 1,38 0,44 0,89 5,30 

Desvio-Padrão 1,44 0,92 0,38 0,81 2,15 

Máximo     10,28 

Mínimo     1,93 

N 14 15 13 15 15 

 
 

Na linha do que se sugeriu, verifica-se de facto um consistente ganho de tempo de 

acordo com a habilitação literária do requerente. Quanto mais elevado é o respectivo 

capital escolar, menos tempo o processo está no Exército, o que, como já referimos 

no caso da comparação inter-categorias, no item anterior, pode ter a ver com a 

melhor capacidade de provarem os seus traumas e a sua correlação com os 

acidentes/ incidentes de guerra.  

Naturalmente, é expectável que nas doenças do foro psicológico a explicitação dos 

sintomas possa ser melhor feita por quem mais habilitações tiver, não só porque 
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deterá mais informação sobre a sintomatologia, o que aumenta a capacidade de 

observação e diagnóstico, mas também porque terá mais conhecimentos sobre os 

seus direitos, e pode, ainda, ter uma memória semântica mais apetrechada e fiável, 

muito útil para reportar os acontecimentos passados, neste caso, há décadas. 

A par da confirmação da existência de um evento traumático susceptível de causar 

danos à saúde física ou mental dos envolvidos, o grau de desvalorização a ele 

associado constitui parte determinante de todo o processo.  

Tabela 15 - Tabela Geral da distribuição de desvalorização (%) e DFA por categorias 
 DESVALORIZAÇÃO 

 N Mínimo Média Desvio 

Padrão 

Máximo 0%(n) 1-29%(n) 30-59% 

(n) 

+ de 60% 

(n) 

DFA NDFA 

GERAL 575 0 23,64 19,57 100 58 293 192 32 145 

(25%) 

430 

POR POSTO 

Praças 385 0 23,16 19,95 100 39 208 115 23 81 304 

Furriéis 83 0 22,28 16,36 77,5 7 41 33 5 27 59 

Sargentos 38 0 23,64 19,57 100 5 17 14 2 13 25 

Oficiais 45 0 24,30 15,24 60 4 20 20 1 16 29 

Oficiais 

Superiores 

8 0 38,94 27,32 83,8 1 1 5 1 3 5 

NO 13     2 6 5  5 8 

 

Para o geral dos casos observados, o nível de desvalorização mais frequente situa-

se entre 1% e 29% e abrange um total de duzentos e noventa e três (293) Indivíduos. 

Seguem-se as desvalorizações entre 30% e 59%, que correspondem a cento e 

noventa e dois (192) casos. Existem ainda trinta e dois (32) casos com 

desvalorização de mais de 60% e cinquenta e oito (58) sujeitos aos quais não foi 

atribuída qualquer desvalorização.    

Por seu turno, os que obtiveram o estatuto de Deficiente das Forças Armadas (DFA) 

totalizam cento e quarenta e cinco (145) situações; ou seja, 25% do total de casos 

estudados nesta amostra. Consequentemente, quatrocentos e trinta casos (430) não 

obtiveram esse estatuto. 

Quando consideramos a atribuição do estatuto de DFA consoante os Postos, 

verificamos que apenas 21% dos Praças (81 casos) obtiveram o referido estatuto, o 
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que significa portanto que a trezentos e quatro (304) sujeitos esse estatuto não foi 

atribuído. 

Quanto aos Furriéis, apenas cerca de 31% dos militares nesta categoria (27 casos) 

foram reconhecidos como DFA, e cinquenta e nove (59) não obtiveram esse tipo de 

desvalorização. 

Os sargentos com estatuto de DFA correspondem a 34% de militares nesta categoria 

na amostra observada. Cinquenta e nove (59) casos não possuem tal estatuto.  

Os Oficiais que obtiveram esse estatuto representam 36% dos casos observados na 

referida categoria (16 indivíduos), para 29 militares que não obtiveram o 

reconhecimento como DFA. 

No que respeita aos Oficias Superiores, dos oito (8) casos observados na amostra, 

três (3) obtiveram o estatuto de DFA, consequentemente, a cinco (5) Oficiais 

Superiores não foi reconhecida essa situação a partir da desvalorização 

apresentada.       

 

Tabela 16 - Distribuição por percentagem dos militares por categorias, a quem foi atribuído o estatuto de 

DFA. 

 

 

 

 

 

 

 

Com base nos dados da Tabela 15, calculou-se a proporção dos que obtiveram o 

estatuto de DFA face aos que, à partida, reuniam condições para obter esse estatuto, 

ou seja, os militares classificados com desvalorização superior a 29%. Assim, para o 

geral da amostra, dos 224 casos que reuniam os referidos requisitos, só 145 foram 

considerados DFA, o que representa uma proporção de 65% (Tabela 16). Fazendo a 

mesmo cálculo para cada categoria, é na classe de Sargentos (81%) que se regista 

maior proporção de casos considerados DFA, seguindo-se-lhe a classe dos Oficiais 

(76%) e dos Furriéis (71%). Para as duas categorias restantes, os valores ficam 

POSTO % 

Praças 59% 

Furriéis 71% 

Sargentos 81% 

Oficias 76% 

Oficiais Superiores 50% 

TOTAL 65% 

N= 575 Observações 
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abaixo da média geral, sendo de 59% e de 50%, respectivamente para Praças e 

Oficiais Superiores.  

Tabela 17 - Distribuição do número de requerimentos por ano de 1997 a 2006 

 

 

Quando observamos a distribuição relativa ao número de requerimentos por ano, no 

período entre 1997 e 2006, conforme está apresentada na Tabela 17, podemos 

apurar que durante o período considerado foram apresentados 3020 requerimentos. 

Acresce que, de 1997 até 2001, o número de reclamantes por incidente/acidente de 

guerra foi, gradualmente, crescendo em número, sendo os anos 2000 e 2001 os que 

registaram mais requerimentos, correspondendo a 400 e 401 solicitações, 

respectivamente. Entre os anos de 2002 e 2004 houve um decréscimo de 

requerimentos a reclamar a situação de incidente/acidente de guerra, e foram 

também estes os anos em que existiram menor número de reclamantes. Nos anos de 

2005 e 2006, de acordo com o registo, o número de requerimentos voltou a 

aumentar, apesar de não atingir os valores registados nos anos 2000 e 2001.   

 

 

 

 

 

ANOS NÚMERO DE REQUERIMENTOS 

1997 252 

1998 289 

1999 303 

2000 400 

2001 491 

2002 253 

2003 264 

2004 172 

2005 296 

2006 300 

Total 3020 

Media anual = 300 requerimentos (D.P=83) 
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2 – CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA FACE ÀS TIPOLOGIAS 

 

Os militares da amostra, conforme o seu quadro de queixas foram distribuídos por 

seis Tipologias45, a saber: 

 

TIPOLOGIA I - Incidentes Simples - ACIDENTADOS SIMPLES 

Nesta Tipologia foram integrados 210 militares (36% da amostra) que se queixaram 

de um incidente, acidente de combate, ou actividade equiparada de que resultou um 

só ferimento. Esta Tipologia é a dos acidentados simples. 

 

TIPOLOGIA II – Vários incidentes/ acidentes - POLITRAUMATIZADOS 

Nesta Tipologia foram integrados 91 militares (16% da amostra) que se queixaram de 

terem sido vítimas de vários ferimentos; deste conjunto de militares, sessenta (60) 

indivíduos queixaram-se de terem tido vários incidentes/ acidentes. Esta Tipologia 

é a dos politraumatizados.   

 

TIPOLOGIA III – Incidentes ou de vivências traumáticas de guerra - DSPT  

                            e DOENÇAS EMOCIONAIS 

Nesta Tipologia foram integrados 143 militares (25% da amostra) que se queixaram 

de sintomas de stress pós-traumático ou DSPT com psicopatologia associada, um 

total de 50 militares (9% da amostra), ou de outra doença emocional 93 (16% da 

amostra), contraídas em consequência de incidentes ou de vivências traumáticas 

relacionadas com o ambiente de combate. Esta Tipologia é a dos militares com 

DSPT, DSPT com psicopatologia associada e doença emocional, neste caso 

podem associar-se outras.  

 

                                                           
45 O número total de casos referidos nas Tipologias (N=646) supera o efectivo da amostra (N=575). A. A 

diferença de números deve-se ao facto de que alguns sujeitos das Tipologias III, IIIb e IV apresentam mais do 
que uma doença/trauma.  
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TIPOLOGIA IV – Incidentes/acidentes de guerra que provocam trauma secundário - 

TRAUMA ou DOENÇAS SECUNDARIAS  

Nesta Tipologia foram integrados 60 militares (10% da amostra) que se queixaram de 

terem ficado doentes em consequência de um ou vários incidente/acidentes de 

guerra que lhe provocaram um trauma secundário, por exemplo, perda de audição 

em consequência do efeito de sopro do rebentamento de um engenho explosivo, ou 

uma doença emocional por uma preocupação secundária do “circulo vicioso” 

relacionada um outro trauma real ou imaginário. Esta Tipologia é a dos traumas/ 

doenças secundárias.   

 

TIPOLOGIA V – Doenças desencadeadas/agravadas pelos factores de risco 

ambientais - DOENÇAS PRIMÁRIAS  

Nesta Tipologia foram integrados 96 militares (17% da amostra) que se queixaram de 

doenças desencadeadas ou agravadas pelos factores de risco ambientais, como 

doenças endémicas, exposição a ruídos, condições climatéricas, culturais, sociais e 

outras. Esta Tipologia é a das doenças primárias.  

 

TIPOLOGIA VI – Factores não abrangidos pelas Tipologias descritas                                              

                            INDEFINIDOS 

Nesta Tipologia foram integrados 46 militares (8% da amostra) que se queixaram de 

factores não abrangidos pelas Tipologias descritas, ou que nos processos por falta 

de elementos coerentes não foi possível proceder a qualquer classificação, isto é, 

nestes casos há uma falta significativa de elementos que não permitiram preencher 

os campos da base de dados. Esta Tipologia é a dos casos indefinidos.  

 

2.1 – TIPOLOGIA I - OS FERIDOS 

 

Os casos correspondentes às Tipologias I e II, isto é, ferimentos únicos ou múltiplos 

resultantes de acidentes, são aqueles que tradicionalmente se associam às 

consequências da guerra. Em princípio, esperar-se-ia que, ainda no decorrer da 

guerra, ou logo após o seu término, a maior parte das queixas estivesse devidamente 

enquadrada e acompanhada. Todavia, há evidência de que nem sempre assim 
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ocorre. De facto, dos 3020 reclamantes que entre 1997 e 2006 requereram alteração 

da sua classificação anterior, ou evocaram o estatuto de acidentado de guerra, 36% 

dos casos tinham por base ferimentos simples ou politraumatismos, sendo que à 

quase totalidade dos militares foi dada razão na pretensão apresentada. 

Assim, apesar dos rigorosos sistemas de diagnóstico, é iniludível a complexidade dos 

processos, razão acrescida para, neste estudo, se analisar com precisão a natureza 

dos acidentes/incidentes, as circunstâncias em que ocorreram, mas também o que 

se refere ao acompanhamento médico e jurídico-administrativo.  

Comecemos, então, por analisar as situações de acidentes únicos, nas várias 

categorias de militares envolvidos. 

Tabela 18 - Distribuição dos militares por categorias com um incidente/acidente de que resultou um 

ferimento 
 OFICIAL 

SUPERIOR 

OFICIAL 

SUBALTERNO E 

CAPITÃES 

SARGENTO 

MOR 

1º E 2º 

SARGENTO 

FURRIEL PRAÇA NO TOTAL 

Um 

Ferimento 

2 10  7 30 151 10 210 

         Total de 

ferimentos  

2 

 

10 (4%)  7 (3%) 30 (14%) 151 

(72%) 

10 210 

(67%) 

 

Pela observação da Tabela 18, verifica-se que a maioria dos queixosos são Praças -  

151, correspondendo a 72% da sub-amostra, seguidos dos Furriéis 30 (14%) e dos 

capitães e subalternos, (4%). Dados que se compreendem face à natureza dos 

ferimentos, que dizendo respeito sobretudo aos membros inferiores, superiores, 

costas e mãos (tabela 19), configuram um conjunto de traumas altamente 

correlacionados com a natureza das acções militares da guerra subversiva, de 

patrulhamentos apeados e motorizados. Além de serem em maior número neste tipo 

de tipo de acções, as Praças e os Furriéis, ficaram mais sujeitos aos efeitos de 

quedas, (quedas decorrentes da orografia do terreno, quedas para se protegerem de 

acções inimigas, quer nos movimentos apeados, quer nos motorizados), ou de serem 

vítimas de estilhaços de engenhos explosivos, como minas, armadilhas, fornilhos etc. 
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Tabela 19 - Distribuição dos ferimentos simples (militares com um só ferimento) por Teatro de Operações 
 

 ANGOLA MOÇAMBIQUE GUINÉ NO TOTAL 

Tórax 1 1 3  5 

Abdómen 2  2  4 

Braço Direito 4 4 1 1 10 

Braço esquerdo 3 2   5 

Costas/coluna 5 5 2 2 14 

Crânio 2 2 3 2 9 

Mão direita  2 6 1 9 

Mão esquerda 4 3 4  11 

Visão/olhos 7 3 4  14 

Ombro direito 2 1 1  4 

Ombro esquerdo 4 1 1 5 11 

Ambas as pernas 1 1 3  5 

Perna direita 10 8 7 2 27 

Perna esquerda 14 10 8 2 34 

Pé direito 4 4 4  12 

Pé esquerdo 3 3 1  7 

TOTAL 66(36%) 50(28%) 50(28%)  181(100%) 

 

A distribuição das feridas por várias zonas do corpo (Tabela 19) fundamenta a 

hipótese de terem sido provocadas por estilhaços do rebentamento de engenhos 

explosivos, circunstância mais frequente no quadro da guerra subversiva. Todavia, 

este estudo não permite uma mais adequada confirmação, porque a muito sucinta 

explicação das ocorrências, em sede dos relatórios jurídicos finais, limita esta 

indagação. Os relatórios jurídicos, como se explica no capítulo metodológico, além 

de visarem um objectivo bem definido: fundamentar o despacho final, não obedecem 

a uma norma, pelo que a base de dados, para registo destas ocorrências que faz 

parte integrante deste trabalho, seja de uma irrefutável importância para o 

seguimento e estudo futuro destes acidentes e, ainda, dos que vierem a ter lugar no 

contexto das Forças Nacionais Destacadas (FND). Interessa aqui referir que as FND 

podem intervir em acções de imposição da paz e de guerra, como acontece no 

Afeganistão. 

A hipótese dos ferimentos resultarem de estilhaços ganha força, atendendo à data 

tardia com que estes militares se queixam, em média por volta dos 50 anos (Tabela 

26). Tal facto, entre outros factores que mais à frente se referem, pode ter a ver com 

o facto de, aos vinte anos, por razões psicológicas, mas também para evitar o 

estigma de deficiente para quem inicia uma vida, e com um possível casamento pela 
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frente terem, estes ex-militares, ocultado a presença de algum estilhaço cravejado 

algures no corpo. Em suma, a análise da Tabela 19 revela, de um modo claro, uma 

grande dispersão das feridas por várias partes do corpo; todavia, é significativa a sua 

concentração, sobretudo, nos membros inferiores, nos superiores e na região 

posterior do tronco, vulgarmente denominadas de “costas”, o que, como já referimos, 

indicia que os ferimentos podem resultar mais do accionamento de engenhos 

explosivos e do tipo de acções mais características desta guerra, nomeadamente, os 

patrulhamentos apeados pelas florestas, chanas, aldeamentos etc. e os motorizados 

pelas picadas. 

Tabela 20 - Distribuição dos feridos (Furriéis e Praças) e ferimentos pelos três principais Teatros de 

Operações Angola, Moçambique e Guiné  
  

ANGOLA 

 

MOÇAMBIQUE 

 

GUINE 

 

NO 

TOTAL 

Praças 

TOTAL 

Furriéis 
 Praças Furriéis Praças Furriéis Praças Furriéis    

Tórax 1  1  2   4  

Abdómen          

Braço Direito 4  3     7  

Braço esquerdo 2  2     4  

Costas/coluna 4  4  2   11  

Crânio 1  1  2  3 7  

Mão direita     6  1 7  

Mão esquerda 4  2  4   10  

Visão/olhos 6  3  2   11  

Ombro direito 2  1  1   4  

Ombro esquerdo 4  1  1   11  

Ambas as pernas   1  3   4  

Perna direita 5 4 5 2 5  1 16 8 

Perna esquerda 12 1 4 6 5  1 22 9 

Pé direito 2  2  4   8  

Pé esquerdo 2  2  1   5  

TOTAL 48(36%)  32(25%)  38(29%)  6 130  

Nota: Só se consideraram as frequências relativas por postos ou ferimentos iguais ou superiores a 2; todas as outras 
situações não são consideradas, assim como só se isolaram os teatros de Angola, Moçambique e Guiné.  

 

A Tabela 20 permite analisar a distribuição global dos ferimentos e a distribuição 

pelas categorias de Praças e Furriéis, pelos três teatros de operações principais: 

Angola (ANG), Moçambique (MOZ) e Guiné (GNB). De um modo claro, verifica-se 

um maior número absoluto de casos para Angola, seguindo-se Moçambique e Guiné, 

com valores muito semelhantes. 
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Contudo, para análise dos ferimentos simples, por Teatro de Operações, definiu-se 

uma proporção empírica dos efectivos, com base em Afonso (Afonso et al. sd:45-

149). Esta proporção é da ordem 2,1-1,2-1,0 para os efectivos totais do Exército 

entre 1961 e 1974 nos Teatros de Operações de, respectivamente, Angola, 

Moçambique e Guiné,. 

Esta proporção de efectivos, que resultará de decisões superiores de natureza 

estratégica, reflecte vários factores, com relevo para a ameaça e a dimensão da área 

de operações. Com base nesta proporção estimada, verifica-se que as proporções 

de ferimentos da sub-amostra total (Tipologia I), em Moçambique (50, Tabela19) e na 

Guiné (50, idem) estão de acordo com a estimativa enunciada. Quanto a Angola, 

verifica-se que a proporção de ferimentos simples (66, idem) é da ordem de 1,3, 

bastante inferior aos 2,1 esperados.  

As possíveis explicações para esta diferença em relação ao TO de Angola, poderão 

resultar de vários factores, isolados ou em associação: menor actividade hostil do IN; 

maior dimensão do território (facto que obriga a uma maior dispersão das acções 

inimigas, com menor intensidade em várias zonas do TO); terreno mais favorável à 

detecção da ameaça; melhor capacidade de processamento médico-jurídico dos 

feridos, imediatamente após a ocorrência.  

Tabela 21 - Distribuição dos militares da Tipologia I por categorias 

CATEGORIAS DISTRIBUIÇÃO DISTRIBUIÇÃO POPULAÇÃO N/NE N/NE 

CRIT 

% 

Operacional Operacional Ne N %  

Praças 108 168,38 151 0,90 0,79 

Furriéis 12 18,71 30 1,60 1,58 

Sargentos  2 3,12 7 2,24 4,20 

Oficiais 5 7,80 10 1,28 1,99 

Totais 127 198 198 1,00 1,00 

Nota: factor 1.559 

 

Quanto à distribuição dos acidentados nesta Tipologia (Tabela 21), verifica-se que a 

distribuição esperada dos incidentes, quando comparada com a distribuição 

conceptual operacional típica, revela uma ligeira sobrerepresentação das Praças, 

uma representação adequada de Furriéis, e uma subrepresentação de Sargentos 

(2,24%) e de Oficiais (1,99%). 
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Empiricamente, à distribuição operacional típica definida neste trabalho, 

corresponderá uma distribuição uniforme de risco. Os resultados permitem verificar 

que haverá um maior risco para Praças, embora ligeiro. 

Tabela 22 - Tabela de Desvalorização em % dos acidentados simples (um só acidente) geral e por TO  

 Mínimo Média Desvio Padrão Máximo 0% 

(n) 

1-29% 

(n) 

30-59% 

(n) 

+ de 60% 

(n) 

TOTAL 

GERAL 0% 17,51 15,30 70% 20 141 44 5 210 

ANGOLA (AGO) 

TOTAL 0 16,49 15,54 70 9 54 12 3 78 

Praças 0 16,89 15,55 70 6 39 9 2 56 

Furriéis 0 18,52 20,30 70 1 7 1 1 10 

Sargentos 5 17,00 9,75 30 0 4 1 0 5 

Oficiais 0   10 1 2   3 

NO         4 

MOÇAMBIQUE (MOZ) 

TOTAL 0 20,23 15,11 65 2 39 15 1 57 

Praças 0 19,34 15,06 65 1 27 9 1 38 

Furriéis 0 21,22 13,71 51 1 8 4 0 13 

Sargentos         1 

Oficiais 5 22,88  45 0 2 2 0 4 

NO         1 

GUINE (GNB) 

TOTAL 0 14,84 14,19 66 8 43 12 1 64 

Praças 0 14,13 24,25 66 7 35 8 1 51 

Furriéis 5 17,05  38,25 0 5 2 0 7 

N - número de militares por categoria. Não se consideram os postos com uma frequência de 5 militares inferior a 4. 

 

Verifica-se, pela Tabela 22, que nenhum queixoso é um falso positivo, isto é, foi de 

facto reconhecido a estes militares, pelo complexo sistema de triagem médico e 

jurídico, que o trauma de que se queixam foi adquirido em serviço e em 

conformidade foi-lhes atribuído um determinado grau de desvalorização. A média 

geral de desvalorização nestes acidentados é de 17,51%, contudo, varia entre os 

16,49% para Angola e os 20,23% para Moçambique, e apresenta ainda valores 

diferenciados inter-categorias, com os Furriéis a terem uma desvalorização média 
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superior. É de assinalar que o valor médio é relativamente benigno, facto que poderá 

querer dizer que os acidentados mais graves foram a seu tempo triados e 

acompanhados. Quanto aos Teatros de Operações de ANG, MOZ e GNB, e com 

base no teste à diferença de médias, podemos concluir que não há diferenças 

significativas entre os vários TO, quanto às médias de desvalorização totais (p=0,50). 

 

Tabela 23 - Distribuição do Estatuto de DFA e NDFA por posto e TO. 

Na Sub-amostra dos casos observados, dos militares com um só acidente 

  DFA NDFA  

TOTAL  27 (13%) 183 (87%) 210 

 
 

 

 

ANGOLA 

(ANG) 

TOTAL 6 (8%) 72 78 

Praças 4 52 56 

Furriéis 1 9 10 

Sargentos 1 4 5 

Oficiais  3 3 

NO  4 4 

 
 Total 11 (20%) 46 57 

MOCAMBIQUE 

(MZ) 

Praças 6 32 38 

Furriéis 3 10 13 

Sargentos  1 1 

Oficiais 2 2 4 

NO 3 1 4 

 
 

 

GUINE 

(G) 

Total 7 (11%) 57 64 

Praças 4 (8%) 47 51 

Furriéis 1 6 7 

Sargentos  1 1 

Oficiais 1 1 2 

NO 1 2 3 

 

Pela Tabela 23 verifica-se que cerca de 13% dos requerentes reuniram todas as 

condições para serem declarados como Deficientes das Forças Armadas, (DFA). 

O estatuto de DFA, para além do apoio médico, garante outras condições em termos 

de pensão, isenções fiscais e outros apoios sociais, como foi referido no capítulo 

referente ao enquadramento jurídico. Mas, o reconhecimento desse estatuto implica 

duas condições cumulativas: ser portador de uma desvalorização superior a 30% e 

que o trauma seja resultado de acção directa de combate ou de situação equiparada. 

Dito de outro modo, implica que além de confirmado o grau de desvalorização, se 

estabeleça juridicamente o nexo de causalidade com acções de combate. Como se 

verifica pela Tabela 22, só 49 ex-militares alcançaram uma desvalorização superior a 



 Estudo das Doenças e Acidentes Profissionais em meio Militar 

   
2009/2010 

 

129 

 

30%, o que pode significar que ao nível dos grandes traumatizados físicos o sistema 

de triagem precoce, logo após o incidente, a que chamamos de 1º filtro – médico-

psicológico-administrativo e social, funcionou com adequada eficiência, como já 

referimos em relação às médias, o que, agora se reforça, com esta segunda 

confirmação. 

Também, quanto à atribuição do estatuto de DFA, com base no teste de Pearson, 

podemos concluir que não há diferenças significativas entre as distribuições 

DFA/NDFA nos vários Teatros (p=0,85). 

 

Tabela 24 - Distribuição dos militares com um incidente, por categoria, de acordo com o tipo de contacto 

(Directo – Indirecto: com o adversário e a natureza da função Operacional ou não operacional) 

DIRECTO INDIRECTO NO 

45 32 133 

 

 
Tabela 25 - Distribuição dos militares por categorias e pelos meios provocadores do acidente/incidente 

 

 

 

 

 

Tabela 26 - Distribuição dos incidentes/acidentes por Estações Climatéricas 

EPOCA DE CHUVA EPOCA SECA NO 

70 122 18 

 

Pela análise conjugada das Tabelas 24, 25 e 26, verifica-se que a maior parte dos 

acidentes se deu em contacto directo, e como, no presente caso, só se referem a 

quarenta e cinco (45) observações (Tabela 24), número que é praticamente igual aos 

militares com mais de 30% de desvalorização (Tabela 22), pode inferir-se o maior 

cuidado do jurista nesta especificação das acções de combate, para a determinação 

do nexo de causalidade. Nos demais casos de desvalorização, como já estava 

definido o nexo com o exercício da actividade militar, os juristas parecem ter dado 

menos atenção no racional e descrição do acidente/incidente, facto que se 

compreende e, uma vez mais, reforça a necessidade da base de dados.  

Esta necessidade da base de dados não advém só dos ganhos de tempo para tratar 

esta tão importante matéria de interesse nacional e não só, mas também, porque 

será o único modo para abordar esta problemática face à extensão dos processos 

MINA ARD GM TIR MORT ARM ACV NO 

21 2 13 18 0 14 29 113 



 Estudo das Doenças e Acidentes Profissionais em meio Militar 

   
2009/2010 

 

130 

 

originais, bem como, à circunstância de estarem arquivados em vários 

Departamentos do Estado, concretamente, vários órgãos do Exército, na Caixa Geral 

de Aposentações, etc. Quanto aos agentes responsáveis pelos ferimentos (Tabela 

25) são vários, com destaque para os acidentes de viação, as minas e os tiros, o que 

corresponde aos incidentes/ acidentes esperados no quadro da guerra subversiva. A 

época da ocorrência dos incidentes/acidentes foi, sobretudo, a época seca (Tabela 

26) o que pode indiciar algum abrandamento da actividade operacional da nossa 

parte e/ou do adversário na época das chuvas, que poderia tornar penosa a vida nas 

florestas, bem como, as progressões apeadas. 

 

Gráfico 2 - Distribuição dos incidentes/acidentes por tempo de permanência mensal no Teatro de 

Operações na categoria de Praças e posto de Furriel 

 

 
Nota: o maior número de incidentes/acidentes ocorrem durante o primeiro ano, e depois tendencialmente surge um decréscimo. 

Gráfico 3 - Distribuição dos acidentes/incidentes por tempo de permanência trimestral no Teatro de 

Operações na categoria de Praças e posto de Furriel 

 

Como muito claramente revelam os Gráficos 2 e 3, a maior parte dos incidentes teve 

lugar no primeiro ano de comissão. Circunstância que se pode explicar pela menor 
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experiência de combate dos militares, menos conhecimento do terreno, do adversário 

e das populações. Mas, além disso, não são de se excluir défices na preparação 

militar dos contingentes nos centros de instrução em vários domínios, desde os 

tácticos, aos técnicos e, até mesmo, quanto à disciplina de combate e de fogo. 

Também a rotação das Forças das zonas de combate mais intensas, tida como 

prática em todos os TO ou em alguns para zonas de menor densidade de combate, 

podem ter contribuído para o decréscimo dos incidentes/acidentes nos últimos meses 

da comissão de 2 anos. Todavia, há, por volta do 18º mês, um pico anormal que 

pode coincidir com a rotação das unidades de uma zona para outra. Como é sabido, 

os movimentos têm sempre associado o aumento do risco.  

Uma vez mais, o adversário pode ter, neste caso, aproveitado algum 

desconhecimento da zona de acção das Forças recém-chegadas, para tirar partido 

desse défice; no entanto, nestas circunstâncias, e se tal aconteceu, a vantagem terá 

durado pouco. Assim, a experiência de combate parece anular essa vantagem e de 

imediato o número de incidentes decresce de um modo claro e seguro, até ao fim da 

comissão. 

Passemos agora a considerar os vários tempos associados ao desenrolar destes 

processos: em primeiro lugar, a idade dos militares na altura da apresentação da 

queixa; depois, os anos correspondentes à respectiva incorporação e, por último, os 

tempos decorridos entre a apresentação da queixa e o resultado da mesma.   

 

Tabela 27 - Distribuição da idade de entrega dos requerimentos no caso dos militares com um 

incidente/acidente 

IDADES NÚMERO DE CASOS 

0-39,99 0 

40-44,99 31 

45- 49,99 66 

50 – 54,99 65 

55 – 59,99 25 

60 – 64,99 0 

Mais de 60 anos de idade 3 

Número de observações = 190 
Média 49,97 anos; DP= 4,67 

 

Como se verifica pela Tabela 27, a distribuição da idade dos requerentes no 

momento em que apresentam queixa é bimodal: o maior volume de queixas ocorre 
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entre os 45-49 e entre os 50-54 anos, não havendo nenhum requerente com menos 

de 40 anos.  

A concentração das queixas nos dois escalões etários referidos, pode indiciar que os 

traumas em causa, não sendo de gravidade extrema, pelo menos a julgar pelo facto 

de terem obtido uma desvalorização na ordem dos 18%, só foram pressentidos como 

verdadeiros problemas numa fase mais avançada do ciclo de vida. Mas, esta 

reivindicação tardia de um direito legítimo, não deixará de estar relacionada com 

outros factores, designadamente: mais e melhor acesso à informação, consolidação 

do Associativismo, leis mais amigáveis, criação da rede de apoio e, não menos 

importante, a libertação face a constrangimentos de ordem psicológica associados ao 

ferimento. Referi-los, por vezes, significava dar parte de fraco, e/ou ser mesmo 

criticado por outros camaradas que, na situação de testemunhas, com alguma 

frequência, se consideravam mais traumatizados que os queixosos. 

A data de incorporação dos ex-militares integrados nesta Tipologia está expressa na 

Tabela 28. Sem surpresa, a distribuição alinha-se com o esforço de guerra e, 

sobretudo, com a respectiva intensificação entre 1963 e 1971.  

 

Tabela 28 - Distribuição da data de incorporação dos militares da sub-amostra 

N= 205 observações 

 

DATA NÚMERO DE CASOS 

Até 1960 6 

1960 8 

1961 5 

1962 8 

1963 13 

1964 13 

1965 14 

1966 17 

1967 18 

1968 17 

1969 25 

1970 21 

1971 16 

1972 10 

1973 11 

1974 1 

Depois de 1974 7 



 Estudo das Doenças e Acidentes Profissionais em meio Militar 

   
2009/2010 

 

133 

 

A terminar a abordagem da Tipologia I, considera-se agora o tempo decorrido entre a 

queixa e o despacho final. A média de processamento total destes casos (Tabela 29) 

é de 5,02 anos, a que correspondem 2,75 anos de tramitação no Exército. O tempo 

gasto no Ramo é o que medeia entre a apresentação do requerimento e a decisão da 

Junta Hospitalar de Inspecção. Como é, neste intervalo, que correm paralelamente o 

processo de avaliação médica e o processo administrativo, a celeridade nesta fase é 

crucial para os ganhos ou atrasos finais, como na discussão se verá.  

Há a salientar que, nesta Tipologia, se verifica um ganho em relação ao tempo médio 

dos processos da amostra total que é de 5,66 anos (Tabela 13 da caracterização), 

ganho esse que se deve, sobretudo, ao menor tempo no Ramo, que para a amostra 

geral é de 3,01 anos (idem), enquanto, nesta Tipologia é de 2,75 anos, como já se 

referiu. 

Em termos dos tempos médios, no processamento dos casos de Furriéis e Praças, 

únicas categorias observadas pela sua representação nesta sub-amostra, não há 

diferença significativa, embora, haja uma ligeira vantagem para os Furriéis. 

 

 

Tabela 29 - Tempo médio do percurso, em anos, dos processos em geral e por postos, desde a queixa ao 

despacho final (caso dos militares com um só acidente e um traumatismo/doença) 
 Q-JHI JHI-CPIP CPIP-CEME MDN TOTAL 

 

 

GERAL 

Media 2,75 1,06 1,51 0,74 5,02 

Desvio-Padrão 1,64 0,93 1,06 1,11 2,04 

Máximo     15,14 

Mínimo     1,54 

N 191 29 23 146 146 

  

 

PRAÇAS 

Media 2,80 1,07 1,26 0,80 5,05 

Desvio-Padrão 1,64 0,89 0,35 1,21 2,16 

Máximo     15,14 

Mínimo     1,54 

N 137 18 15 110  

  

 

FURRIÉIS 

Media 2,62 0,63 2,60 0,38 4,83 

Desvio-Padrão 1,43 0,50 1,94 0,35 1,75 

Máximo     8,67 
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Mínimo     2,82 

N 28 6 5 22  

  

 

SARGENTOS 

Media 2,47   1,00 5,64 

Desvio-Padrão 2,03  0,69 0,39 2,11 

Máximo     7,70 

Mínimo     2,92 

N 7   5  

  

 

OFICIAS 

Media 2,97   0,63 4,59 

Desvio-Padrão 1,22 1,88  0,04 1,64 

Máximo     6,30 

Mínimo     3,97 

N 7   5  

 LEGENDA:  
Q- Requerimento do militar a queixar-se;  
JHI- Junta Hospitalar Inspecção;  
CPIP- Comissão Permanente de Informação de Pareceres;  
CEME- despacho do Chefe de Estado-maior do Exercito;  
MDN- Despacho final de sua Excelência o Ministro da Defesa Nacional, depois do processo ser analisado no Departamento de Assuntos 
Jurídicos (DeJur).  

 

 

2.2 - TIPOLOGIA II – OS POLITRAUMATIZADOS 

 

Nesta Tipologia foram integrados noventa e um (91) militares (16% da amostra) que 

se queixaram de terem sido vítimas de vários ferimentos; destes, sessenta (60) 

queixaram-se de terem tido vários incidentes/ acidentes, os restantes trinta e um (31) 

são politraumatizados, em consequência de um só incidente/incidente.  

De acordo com a realidade histórica dos combates, estes últimos são, normalmente, 

acidentados de maior gravidade pelo que, em geral, podem ser eficazmente 

diagnosticados e triados no que chamamos, de primeiro filtro. Daqui decorre que os 

casos remanescentes, isto é, os que só mais tarde se apresentam como vítimas de 

politraumatismo, possam eventualmente ter experienciado situações menos graves. 

O indício da maior gravidade dos ferimentos politraumáticos está relacionado com as 

acções de guerra que, normalmente, os ocasionam, em particular, o accionamento 

de minas e as emboscadas, sendo que nestas, muitas vezes, a zona de morte é 
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delimitada por engenhos explosivos que ao serem accionados, enviam estilhaços em 

todos os sentidos. Efeito algo semelhante pode derivar dos disparos das armas do 

adversário, especialmente quando os trajectos das munições progridem 

descontroladamente em direcção a qualquer parte do corpo.  

Para além dos politraumatizados que só vivenciaram um incidente/ acontecimento, 

outros sessenta (60), experienciaram vários. Todavia, só por volta dos 50 anos é que 

reclamaram apoio; assim, é de supor, que os primeiros acidentes/ incidentes 

provocaram ferimentos considerados de gravidade ligeira a moderada, e que estes 

militares foram recuperados e voltaram às linhas da frente; outro factor que pode 

justificar este regresso às unidades da frente poderá ser a eventual dificuldade de 

recompletamento. 

Aquando dos estudos do Centro de Psicologia Aplicada do Exército (1996/97) para a 

criação de um sistema de apoio psicológico aos militares das FND, observou-se que 

no caso das doenças mentais, o Exército dos Estados Unidos, baseava a sua 

intervenção em princípios bastante pragmáticos: proximidade e imediaticidade do 

apoio, com a retirada do militar para uma zona da retaguarda próxima, simplicidade 

na intervenção e pouca duração. Neste modelo, o militar é retirado para uma zona de 

descontracção e repouso. Tinha como pressuposto determinante, que o militar 

depois de submetido a um plano de descondicionamento do stress regressaria à sua 

unidade, se estivesse recuperado, ou seria enviado para o seu país a fim de ser feita 

a prevenção secundária ou terciária. Nesta conformidade, admite-se que com estes 

sessenta (60) militares com vários incidentes, assim, se tenha passado.   

Tabela 30 - Distribuição dos militares da Tipologia II por categorias 

CATEGORIAS 

DISTRIBUIÇÃO DISTRIBUIÇÃO POPULAÇÃO N/NE N/NE CRIT % 

Operacional Operacional Ne N %  

Praças 108 73,13 57 0,78 0,79 

Furriéis 12 8,13 14 1,72 1,58 

Sargentos  2 1,35 5 3,69 4,20 

Oficiais 5 3,39 10 2,95 1,99 

TOTAIS 127 86 86 1,00 1,00 

Nota: factor 0,677 

 

Analisando a Tabela 30, em que NE, se refere à distribuição esperada dos militares 

politraumatizados por categorias e N, aos efectivos desta sub-amostra, verifica-se 
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que a distribuição esperada dos incidentes, quando comparada com a distribuição 

operacional típica, conforme a definimos anteriormente, para este trabalho, revela, 

considerando o factor crítico N/Ne que se refere ao peso da representação de cada 

categoria na amostra geral, uma adequada representação das Praças, (N/Ne 0,78 e 

N/Ne crit. 0,79), ligeira sobrerepresentação dos Furriéis (1,78%;1,58%), 

subrepresentação dos Sargentos (3,69%; 4,20%) e sobrerepresentação de Oficiais 

(2,95;1,99%). A reduzida dimensão da amostra não permite enunciar possíveis 

explicações quanto à sobrerepresentação dos Oficiais.  

Refira-se que a classificação de ferimentos politraumáticos é feita, sobretudo, numa 

lógica de quantidade e, nem sempre foi possível reflectir a causa e o meio 

provocador dos ferimentos. Todavia, quando foi possível definir a situação de 

combate, surgiram com maior preponderância as emboscadas, o que no caso de 

vários traumatismos (provocados ou não por vários incidentes), poderá permitir 

levantar a hipótese de, em alguns casos, por falta de efectivos Oficiais, e/ou de 

dificuldade operacional, alguns subalternos terem participado em mais acções de 

combate que as Praças. É uma hipótese plausível, mas não é de possível 

confirmação ao nível dos dados recolhidos, nem constitui questão central neste 

estudo. 

Tabela 31 - Distribuição dos militares com ferimentos múltiplos por Teatro de Operações 

 ANGOLA MOÇAMBIQUE GUINÉ NO TOTAL 

Tórax 11 6 11 1 29 

Abdómen 4 7 3  14 

Ambos os braços 5 1   6 

Braço Direito 5 4 8  17 

Braço esquerdo 6 9 2  17 

Costas/coluna 10 4 3 1 18 

Crânio 18 11 9 1 40 

Face 11 10 9 12 42 

Ambas as mãos 3 2 1  6 

Mão direita 3  5 2 10 

Mão esquerda 3 3 4  10 

Visão/olhos 5 1 8 1 15 

Ombro direito 1 5 2  8 

Ombro esquerdo 1 4 4  9 

Ambas as pernas 9 7 5  21 

Perna direita 8 6 8 1 23 

Perna esquerda 6 8 6  20 

Pé direito 3 1 1  5 

Pé esquerdo 4 1 1 1 7 

TOTAL 116 (37%) 90 (28%) 90 (28%) 20 (7%) 317 (100%) 
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Pela análise da Tabela 31, uma vez mais, se constata que o padrão de ferimentos 

neste tipo de guerra, abrange quase a totalidade do corpo, o que para além dos 

ferimentos com tiros, poderá ter muito a ver com um dos meios muito usados pelo 

nosso adversário: as minas e outros engenhos explosivos que, ao explodirem, 

lançavam estilhaços nas mais diversas direcções, sendo consequentemente elevada 

a probabilidade de atingirem diferentes partes do corpo. 

Embora nesta sub-amostra de politraumatizados continue a haver um número 

elevado de ferimentos nos membros inferiores e superiores, contrariamente ao que 

acontece na Tipologia I, também o número de ferimentos na Face (42), Crânio (40) e 

Tórax (29), têm uma grande expressão nesta sub-amostra de noventa e um (91) 

militares; tem também alguma representação, embora mais moderada, os ferimentos 

na face posterior do tronco, no abdómen e nos olhos, têm uma frequência de quinze 

(15), em cada uma daquelas partes.  

O facto das partes mais altas do corpo serem atingidas no contexto desta Tipologia, 

ajuda a confirmar, como muito provável, que a mina e/ou a armadilha com granadas 

foram engenhos muito utilizados. Como se referiu no início deste ponto, os 

politraumatizados configuram, em princípio, situações de maior gravidade. Mas, uma 

vez que terão passado por um primeiro diagnóstico logo após os incidentes, é de 

supor que os remanescentes, isto é, os que só mais tarde apresentaram queixa, 

tenham um comprometimento moderado, facto que teremos oportunidade de 

observar mais de perto, aquando da análise dos graus de desvalorização atribuídos. 

Passando a considerar os territórios em que ocorreram os incidentes nos TO e, 

conjugando os dados inscritos nas Tabelas 31, 32 e 33, verifica-se que, em valores 

absolutos, Angola regista mais ocorrências do que Moçambique e Guiné, factor que, 

à partida, poderia indiciar um risco superior naquele território. Trata-se, porém, de 

uma percepção enganosa, a qual sendo verdade em valores absolutos, não o é em 

valores relativos, como a seguir se demonstrará. 

 

Tabela 32 - Distribuição do número de incidentes múltiplos por Teatro de Operações 

NÚMERO DE INCIDENTES ANGOLA MOÇAMBIQUE GUINÉ TOTAL 

Dois 30 36 26 82 (63%) 

Três 13 10 8 31 (24%) 

Quatro ou mais 7 4 6 17 (13%) 
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Total 50 40 40 130 

           (N=60) 

Tabela 33 - Distribuição dos militares politraumatizados por número de traumas e teatro de operações 

 

 

Para a análise da distribuição de politraumatizados por Teatro de Operações, e à 

semelhança do que se fez para a Tipologia I, procedeu-se à comparação com a 

proporção empírica dos efectivos, 2.1 - 1.2 – 1.0, respectivamente, para os efectivos 

do Exército nos Teatros de Operações de Angola, Moçambique e Guiné. Com base 

nesta proporção estimada, verifica-se que as proporções de politraumatizados da 

sub-amostra total (Tipologia II), em Moçambique (90, Tabela 31) e na Guiné (90, 

idem) estão de acordo com a estimativa enunciada. Quanto a Angola, verifica-se que 

a proporção de ferimentos múltiplos é da ordem de 1,26, (116, idem) portanto, 

bastante inferior aos 2,1 esperados (189).  

As possíveis explicações para esta diferença poderão resultar de vários factores, 

isolados ou em associação: menor actividade hostil do IN; maior dimensão do 

território, o que pode ter levado a uma maior dispersão de meios e forças, bem como 

dificuldades de carácter táctico, logístico e de comando por parte do inimigo; terreno 

mais favorável à detecção da ameaça; melhor capacidade de processamento 

médico-jurídico dos feridos, no Teatro de Angola, imediatamente após a ocorrência. 

O défice de dados existentes nos processos afectará de igual modo três os TO. 

 

 

 

 

  

 NÚMERO DE TRAUMAS 

 2 3 4 Mais de 5 TOTAL 

TEATRO DE OPERAÇÕES 

Angola 17 13 4  34 

Moçambique 11 7 5 1 24 

Guiné 18 7 2 1 28 

Outro  2 2  1 5 

TOTAL 48 29 11 3 91 
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Tabela 34 - Distribuição do Grau de desvalorização, média e por categorias, e do estatuto de DFA dos 

militares politraumatizados por TO 

 DESVALORIZAÇÃO 

 

ANGOLA 

POSTO Desvio -

Padrão 

Mínimo Média Máximo 0% 

(n) 

1-

29% 

(n) 

30-

59% 

(n) 

+ de 

60% 

(n) 

DFA NDFA 

PRAÇA 

(N=20) 

16,03% 0% 32,81 55% 1 6 13  7 

(54

%) 

13 

FURRIEL 

(N=7) 

07,35% 15% 28,04

% 

35%     3 4 

MOCAMBIQUE 

PRAÇA 

(N=15) 

17,44% 0% 30,69

% 

58,80% 2 2 11  8 

(62

%) 

7 

FURRIEL 

(N=6) 

13,90% 19,50% 36,32

% 

51%     2 4 

GUINÉ 

PRAÇA 

(N=21) 

15,71% 0% 27,93

% 

68,50% 2 7 11 1 8 

(66

%) 

13 

FURRIEL 

(N=1) 

  40,00

% 

       

OUTROS (N=3)            

NOTA: os demais postos não foram considerados por falta de significado estatístico 

a) %= Número de DFA: número de militares com desvalorização igual ou superior a 30% 

 

Pela análise da Tabela 34, de forma individual, verifica-se que à quase totalidade dos 

ex-militares foi reconhecida razão na sua queixa. Só a cinco (5), ou seja, a 6% dos 

ex-militares foi atribuída a classificação 0, o que corresponde a inexistência de 

trauma, ou ausência de nexo causal com acções de campanha. Os restantes, aos 

quais foi reconhecida a existência de traumas relacionados com a função militar, 

obtiveram graus de desvalorização variados. Ao nível dos TO, também se verificam 

diferenças quanto aos graus de desvalorização. Recorde-se que esta análise incidiu, 

exclusivamente, sobre Praças e Furriéis, uma vez que o número de elementos nas 

restantes categorias não permitia uma análise sustentada. 

Assim, o grau médio de desvalorização para Praças varia entre 28% (GNB) e 32% 

(ANG) e para os Furriéis entre 28% (ANG) e 40% (GNB), valores médios muito 

elevados, se comparados com os da Tipologia I (18%).  

Deste modo, os valores médios da Tipologia II, colocam a quase totalidade dos 

queixosos em condição de lhes ser atribuído o estatuto de Deficiente das Forças 

Armadas (DFA), o qual requer uma desvalorização mínima é 30%, isto é, o militar ou 
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ex-militar tem de ser classificado com um mínimo de 30% de comprometimento físico 

e ou bio-físico-psicológico, para ter acesso àquele estatuto, como já foi referido.  

Considerando os diferentes graus de desvalorização atribuídos às Praças nos três 

TO, com base no teste “à diferença de médias”, podemos concluir que não há 

diferenças significativas entre as médias de desvalorização de Praças (p=0,50). Este 

teste foi aplicado unicamente a Praças, considerando que as restantes categorias, 

para os três TO, não têm dimensão estatística suficiente. 

Analisando com mais detalhe a atribuição do estatuto de DFA às Praças 

intervenientes nos três TO considerados (Tabela 34), verifica-se que a proporção de 

reclamantes a obterem esse estatuto foi a seguinte: 54% em ANG, 62% em MOZ e 

66% na GNB. Com base no teste de Pearson, podemos concluir que não há 

diferenças significativas entre as distribuições DFA/NDFA, entre os Teatros (p=0,75).  

Pode concluir-se que, a estes militares, para além da gravidade dos seus traumas 

com classificações de comprometimento acima de 30%, foi reconhecido o nexo de 

causalidade daqueles com acções de combate ou equiparadas. 

Tabela 35 - Distribuição dos militares politraumatizados com um ou vários incidentes, por categoria / tipo 

de contacto (Directo: Indirecto - com o adversário e a natureza da função Operacional ou não operacional 
 CONTACTO FUNÇÃO 

CATEGORIA Directo Indirecto NO Operacional Não Operacional NO 

PRAÇAS (N=57) 36 25 26 54 2 1 

FURRIEIS (N=14) 6 3 9 13 1  

SARGENTO (N=5) 6 2 1 3 1 1 

OFICIAL (N=10) 6 4 4 5 1 4 

OFICIAL SUPERIOR (N=4) 1 3 1    

 

Tabela 36 - Distribuição da natureza das acções: do contacto directo e indirecto dos militares 

politraumatizados por categorias. 

POSTOS CONTACTO DIRECTO CONTACTO INDIRECTO 

 EMBOSCADA 

IN 

GOLPE DE 

MÃO 

ACC.MINA FLAGELAÇÃO 

PRAÇAS 26 1 8 10 

FURRIEIS 4 1 3  

SARGENTO 2 1  1 

OFICIAL 3   1 

OFICIAL 

SUPERIOR 

1  1 2 

              Legenda: ACC Mina – accionar mina; Flagelação ao Quartel 
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As Tabelas 35 e 36 mostram que a actividade operacional (75 ocorrências, Tabela 

35) e o contacto directo (55, idem) constituem as principais acções geradoras dos 

incidentes/acidentes, aspecto inteiramente compatível com o facto de ter sido 

possível encontrar o nexo de causalidade que consagrou a atribuição muito 

expressiva do Estatuto de DFA à categoria das Praças.  

A Tabela 36 esclarece que, no contacto directo, não são as acções ofensivas contra 

o adversário, como golpes de mão que predominaram (3,Tabela36) mas sim, as 

acções de reacção ao Inimigo, como reacção a emboscadas, (36 casos, idem), ou 

mesmo ferimentos causados por flagelações do IN (14 idem). Assim, os indícios 

apurados nesta sub-amostra levam a crer que os acidentados são, sobretudo, 

vítimas das iniciativas de ataque ou outras do inimigo. Também quanto a esta 

matéria, o preenchimento adequado da base de dados que serviu a este estudo, 

podia permitir a análise comparativa entre o peso das baixas nas acções defensivas 

e nas ofensivas, e, ainda saber, com dados fiáveis, a quem coube, em cada 

momento, a iniciativa operacional em cada TO e sub-TO.  

Estes dados têm um carácter essencial para o estudo técnico e histórico da guerra e 

das acções militares em geral, e das suas consequências. Tais referências 

permitiriam estabelecer rácios entre os objectivos alcançados e o seu custo em 

mortos e feridos e, ainda, estimar o material consumido, questão não englobada na 

base de dados deste estudo. 

 

Tabela 37 - Distribuição dos militares politraumatizados por categorias / meios provocadores de 

ferimentos /doença 

POSTOS/MEIO Praças(N= 57) Furriéis(N=14) Sargento(N=5) Oficial(N= 10) 
Oficial 

Superior 

 
Armadilha 2 2    

Acidente de Viação 9 3 2 2  

Tiro 1 2  2 1 

Equipamento 4  1   

Armamento 1  1   

Granada de Mão 5   2  

Mina 4     

Morteiro 2     

Vivência de 

acontecimento(s) 

traumático(s) 

49  7 8  

Vivencia e ambiente 

traumático 

4  1   
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Pela Tabela 37 verifica-se que, no registo dos meios que provocaram os ferimentos 

sobressaem as vivências traumáticas, (64), em cuja designação se inclui um conjunto 

de acções de guerra, mas em que predominam as emboscadas, (com os engenhos, 

minas, armadilhas e as armas de fogo a elas associadas), mas que também diz 

respeito a outras acções. Esta designação – vivência de acontecimento 

traumático - nos relatórios jurídicos não tem uma definição muito específica, o que 

uma vez mais nos reporta para a necessidade da constituição de uma base de dados 

com o registo de todos estes incidentes, das circunstâncias da sua ocorrência e dos 

meios / engenhos que as provocaram. Contudo, esta tabela na sua correlação com 

os anteriores, revela a predominância das emboscadas, do contacto directo e, com 

algum significado, os acidentes de viação, num número de dezasseis (16) casos, que 

correspondem a14% em 114 referências.  

 

Tabela 38 - Distribuição das idades de apresentação dos requerimentos dos militares politraumatizados 

IDADES NÚMERO DE MILITARES 

O  os 39,99 anos 0 

40 a 44,99 anos 7 

45 aos 49,99 anos 20 

50 aos 54,99 anos 31 

55 aos 59,99 anos 19 

Mais de 60 anos 5 

Media de idade 52, 47 anos (D.P= 5,28, N=82) 

 

Pela observação da Tabela 38 verifica-se que se mantém a idade tardia de 

apresentação dos requerimentos. Neste grupo, a idade média é de 52 anos. 

Reconhecida que é, por este segundo filtro, a gravidade dos casos, atestada pela 

média elevada de desvalorização, sempre muito próxima dos 30%, e pela atribuição 

do Estatuto de DFA, as hipóteses que melhor explicam, de um modo isolado ou 

associado, os requerimentos tardios serão: a falta de informação destes cidadãos; a 

sua rusticidade que lhes permitiu aguentar o sofrimento até mais tarde; um menor 

cuidado na triagem feita logo após o incidente, o que pode ter levado a um menor 

acompanhamento dos casos, ou, então, pelo facto do problema só ser sentido como 

tal com o avançar da idade. A circunstância da idade é compreensível, dado que a 

maioria dos ferimentos são nos membros superiores, nos inferiores e no tronco, que 

tendem a apresentar défices com a passagem dos anos. Interessaria todavia saber, 
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se as consequências provocadas pelas acções militares não poderiam ter sido 

atenuadas, evitando o seu agravamento por volta dos 50 anos. Matéria para a qual o 

presente estudo não tem respostas, visto que não foi possível a inclusão, na equipa 

de trabalho, de especialistas em Medicina, uma vez que representaria um importante 

contributo para o desenvolvimento da análise dos dados; este precioso contributo foi, 

desde logo, equacionado quando se previu a integração de um clínico no início do 

projecto.  

Tabela 39 - Distribuição dos militares com vários incidentes (N=60) por habilitação literária 
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NO 

 

 

TOTAL 

Oficiais Superiores        1   1 2 

Oficiais subalternos e 

Capitães  

 

 

 

 1  1  2 1 1   6 

1º e 2º Sargentos    1    2 1   4 

Furriéis   1 4   3 2    10 

Praças  1 9 21    2   4 37 

NO    1        1 

 

A distribuição das habilitações literárias neste grupo segue a da amostra geral 

abordada na caracterização, pelo que a escolaridade não parece ter uma influência 

significativa; considerado o facto da sub-amostra ser constituída, maioritariamente, 

por Praças com o ensino primário completo ou incompleto, revela que o factor grau 

de instrução não é discriminativo (Tabela 39). 

Passando a considerar a duração da tramitação processual, pela análise da Tabela 

40, verifica-se que o tempo médio passado no Ramo é de 3,76 anos, sendo assim 

superior à média geral da amostra que é de 3,01, como referido na caracterização;  o 

mesmo se passa no tempo total de 6,40 anos, contra os 5,66 do caso geral. Portanto, 

apesar da gravidade dos traumas, com classificações de um modo geral superiores a 

30%, os processos levam mais tempo. Tal situação apesar de parecer contraditória, 

é perfeitamente compreensível, atendendo à elevada complexidade do processo de 

prova que o sistema exige. Dito de outro modo, através de tão complexo processo 

procura-se o maior grau de verdade, que à partida parece estar assegurado pela 

sinceridade e honestidade dos militares.  
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Nesta Tipologia, 95% são classificados com um dado grau de desvalorização, logo 

têm uma doença profissional militar. Já quanto à obtenção do estatuto de DFA, as 

percentagens variam entre 54% e 66% (Tabela 34). Na discussão e nas propostas 

voltaremos a esta questão. Como na amostra geral, verifica-se que os processos dos 

Praças levam mais tempo na tramitação (6,86 anos, Tabela 39) do que a média do 

grupo (6,40, anos idem), enquanto os Oficiais vêem este tempo reduzido para (4,91 

anos, idem), o que parece significativo. 

 

Tabela 40 - Distribuição do tempo da tramitação dos processos dos casos dos politraumatizados 

 Q-JHI JHI-CPIP CPIP-CEME MDN TEMPO 

TOTAL 

  

 

GLOBAL 

(N=91) 

Media 3,76 1,38 0,63 0,69 6,40 

Desvio-Padrão 2,14 0,88 0,80 0,49 2,23 

Máximo     16,84 

Mínimo     2,75 

N 84 70 66 76 87 

  

PRAÇAS 

 

Media 3,98 1,51 0,71 0,73 6,86 

Desvio-Padrão 2,28 0,85 0,94 0,39 2,27 

Máximo     16,84 

Mínimo     3,30 

 N 53 44 40 46 55 

  

 

FURRIEL 

 

Media 3,45 1,08 0,40 0,73 5,91 

Desvio-Padrão 1,40 0,79 0,53 0,62 1,92 

Máximo     9,12 

Mínimo     2,75 

N 14 11 9 12 14 

  

 

SUBALTERNOS E 

CAPITÃES 

Media 3,12 0,83 0,51 0,64 4,91 

Desvio-Padrão 1,67 0,37 0,55 0,58 1,63 

Máximo     98,05 

Mínimo     3,60 

N 8 7 9 9 10 

  

Na discussão das hipóteses analisaremos se os diferentes tempos de tramitação dos 

processos assumem significado estatístico na amostra geral. Todavia esta décalage 

pode dever-se a uma melhor gestão do processo pelos próprios Oficiais na área da 

prova, ou mesmo a uma mais fácil comprovação da queixa, pelo modo diferente 

como o processo decorreu no 1º filtro ou, ainda, pela melhor escrituração da 
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caderneta de saúde, considerando a sua eventual existência e, ou dos documentos 

de matrícula. 

 

2.3 - TIPOLOGIA III – DSPT COM OU SEM PSICOPATOLOGIA 

ASSOCIADA E TIPOLOGIA IIIB – DOENÇA EMOCIONAL 

 

Nas Tipologias que, de seguida, se abordam integram-se, respectivamente, os 

militares com DSPT e DSPT mais Psicopatologia associada (Tipologia III) e os que 

possuem um diagnóstico relacionado com Doença Emocional (Tipologia IIIb). 

Pela projecção pública do Distúrbio de Stress Pós Traumático (DSPT), pelo 

número de estudos que estão feitos sobre o DSPT, foi esta patologia o motivo 

principal da realização deste estudo. 

Perante o que genericamente se discute a respeito deste trauma, tudo levaria a crer 

que, neste momento, a quase totalidade dos queixosos seriam pessoas afectadas 

por doenças emocionais com emergência tardia. Tal facto não veio a ser confirmado 

por este trabalho. Na realidade, o estudo tem revelado que os queixosos apresentam 

muitos outros traumas que não são do foro emocional. Identificados com DSPT ou 

PTSD com psicopatologia associada constam desta amostra cinquenta (50) 

elementos, acrescendo-se 9% da amostra [oito (8) com DSPT e quarenta e dois (42) 

com DSPT e psicopatologia associada], facto que obrigará a um estudo adequado 

desta percentagem. Perante as estatísticas que fazem referência a 10% ou mais de 

antigos militares com DSPT, seria de esperar que a quase totalidade dos queixosos 

tardios fossem desta natureza, no entanto, tal  assim não acontece. Perante a baixa 

representação de militares na amostra de queixosos com DSPT, alargou-se esta 

Tipologia às outras doenças emocionais (ansiedade, depressão, neuroses, 

paranóias, comportamento agressivo tendencialmente anti-social) que serão tratados 

na Tipologia IIIb. Neste caso, estas doenças emocionais, que foram recenseadas 

como primárias e abrangem cerca de noventa e três (93) militares (16%), estão 

relacionadas com a pressão psicológica e a exaustão psicológica (Burnout) 

resultantes da vivência de acontecimentos traumáticos próprios do ambiente de 

combate. No capítulo das doenças secundárias referem-se, também, doenças 

emocionais por ruminação psicológica de sintomas derivados de outros de 

traumas primários.  
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Tabela 41 - Distribuição dos sujeitos com um incidente/Doença por teatro de operações afectados com 

DSPT e/ou Doença Emocional /Mental (DE) 
 

  OFICIAIS 

SUPERIORES 

OFICIAIS 

SUBALTERNOS 

E CAPITÃES 

SARGENTOS FURRIÉIS PRAÇAS NO 

 

 

 

ANGOLA 

SEM DSPT 1 8 13 27 103 2 

SEM DE 

SEMDSPT 1 2 3 3 22  

COM DE 

COMDSPT     1  

SEM DE  

COM DSPT       

COM DE 

Total  2 10 16 30 126 2 

 

 

MOCAMBIQUE 

SEM DSPT  10 3 17 74  

SEM DE 

SEMDSPT  1 1 3 8  

COM DE 

COMDSPT     3  

SEM DE  

COM DSPT 1      

COM DE 

Total  1 11 4 20 85  

 

 

GUINÉ 

SEM DSPT  6 5 16 90  

SEM DE 

SEMDSPT  4  4 13  

COM DE 

COMDSPT       

SEM DE  

COM DSPT       

COM DE 

Total   10 5 20 103 3 

 

 

INDIA 

SEM DSPT    1 3  

SEM DE 

SEMDSPT     1  

COM DE 

COMDSPT       

SEM DE  

COM DSPT       

COM DE 

Total     1 4  

 

 

 

NO 

SEM DSPT 2 2 7 1 9 9 

SEM DE 

SEMDSPT  2 1    

COM DE 

COMDSPT       

SEM DE  

COM DSPT       

COM DE 

Total  2     9 

 

Pela observação da Tabela 41, que se refere aos militares dos TO de Angola, 

Moçambique e Guiné que só se queixam de um incidente/ acidente/ acontecimento 
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traumático, em quatro (4) casos, foi diagnosticado DSPT e não foi diagnosticado 

nenhum caso com DSPT com psicopatologia associada. Foram diagnosticados, 

também, sessenta e seis (66) casos com doença emocional, sem DSPT. Através 

destes dados, verifica-se que a vivência isolada de um acontecimento traumático, no 

caso destes queixosos, não foi suficientemente severa para provocar a emergência 

de Stress Pós-traumático mas, foi suficientemente forte para provocar doenças 

emocionais como acontece a sessenta e seis (66) casos, correspondendo a um valor 

igual a 70% no total de noventa e três (93) casos considerados. 

Tabela 42 - Distribuição dos sujeitos por Teatros de Operações com mais do que um incidente, e 

politraumatizados  afectados com DSPT e/ ou outra Doença Emocional/Mental (DE) 

 

  

OFICIAIS 
SUPERIORES 

OFICIAIS 
SUBALTERNOS  

CAPITÃES 

SARGENTOS FURRIÉIS PRAÇAS NO 

 

 

ANGOLA 

SEM DSPT  2  1 3  

SEM DE 

SEMDSPT   2 3 6  

COM DE 

COMDSPT     1  

SEM DE  

COM DSPT  2 1 3 10  

COM DE 

Total   4 3 7 20  

 

 

 

MOCAMBIQUE 

SEM DSPT    3 5  

SEM DE 

SEMDSPT    1 3  

COM DE 

COMDSPT  1     

SEM DE  

COM DSPT 1 1  2 7  

COM DE 

Total  1 2  7 15  

 

 

GUINÉ 

SEM DSPT 1 1   6  

SEM DE 

SEMDSPT  1  1 3  

COM DE 

COMDSPT          1  

SEM DE  

COM DSPT  2   11 1 

COM DE 

Total  1 4  1 21 1 

 

 

OUTRO 

SEM DSPT 1      

SEM DE 

SEMDSPT     1  

COM DE 

COMDSPT   1    

SEM DE  

COM DSPT       

COM DE 

Total  1  1    
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Se confrontarmos os dados anteriores com os da Tabela 42, que espelham a 

situação dos militares politraumatizados num ou em vários incidentes, verifica-se que 

neste grupo, o número de indivíduos diagnosticados com DSPT mantém-se ao nível 

dos quatro (4), (um Oficial, um Sargento, e dois Praças. Mas, os casos de DSPT com 

psicopatologia associada, nos três TO, disparam para quarenta e um (41). Este dado 

parece indicar que o surgimento desta psicopatologia nos queixosos desta sub-

amostra, está associada à vivência continuada de acontecimentos traumáticos e 

politraumatismos (60 militares) ou simplesmente politraumatizados (30 militares), isto 

é, num total de noventa (90) militares, quarenta e um (41), cerca de 46%, 

apresentam esta doença, enquanto nas situações de incidentes simples não se 

verificou nenhum diagnóstico da doença. 

Ao nível das doenças emocionais sem outra complicação foram diagnosticados vinte 

(20) casos, contra as sessenta e seis (66) situações de incidentes simples. Estes 

resultados parecem apontar para o facto das doenças emocionais com 

complicações, estarem mais correlacionadas com episódios de politraumatismo com 

ou sem vivência continuada de situação traumática, enquanto que a doença 

emocional simples emerge mais no contexto dos incidentes/acidentes simples. 

 

Tabela 43 - Distribuição dos militares com DSPT e DSPT com patologia associada por categorias e TO 

 TOTAL ANGOLA MOCAMBIQUE GUINE OUTRO 

PRAÇAS 33 12 10 12  

FURRIÉIS 5 3 2   

SARGENTOS 3 1   2 

OFICAIS 5 2 1 2  

OFICIAIS 

SUPERIORES 

3  1  1 

NO 1   1  

Total  50 18 14 15 3 

 

Analisando a distribuição desta psicopatologia pelas categorias referidas na Tabela 

43 e comparando-a com a Tabela 44, que estabelece a relação entre os casos 

efectivos e os esperados de acordo com a unidade operacional teórica de 

investigação, pode verificar-se que a distribuição esperada dos incidentes (NE), 

quando comparada com a distribuição operacional típica, revela, de acordo com a 

metodologia já abordada nos itens idênticos, uma representação adequada de 

Praças, uma sub-representação ligeira de Furriéis e uma sobrerepresentação de 
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Oficiais. Neste caso, a reduzida dimensão da amostra não permite enunciar 

possíveis explicações.  

Ainda pela análise da Tabela 43, verifica-se que o número de indivíduos afectados 

com a patologia em estudo, distribui-se em valores absolutos de um modo uniforme 

pelos três Teatros: dezoito (18) para Angola, catorze (14) em Moçambique e quinze 

(15) na Guiné. Todavia, procedeu-se à comparação, com a proporção empírica dos 

efectivos, 2,1-1,2-1,0 para os efectivos do Exército nos Teatros de Operações de 

Angola, Moçambique e Guiné, respectivamente, e com base nesta proporção 

estimada, verifica-se que as representações de militares com DSPT e DSPT e 

psicopatologia associada da sub-amostra total (Tipologia III), em Moçambique e na 

Guiné estão de acordo com a estimativa enunciada. Quanto a Angola, verifica-se que 

o rácio de militares com DSPT e DSPT com psicopatologia associada é da ordem de 

1,28, portanto, bastante inferior aos 2,1 esperados.  

 

Tabela 44 - Distribuição dos militares da Tipologia III por categorias 

CATEGORIAS DISTRIBUIÇÃO DISTRIBUIÇÃO POPULAÇÃO N/NE N/NE CRIT % 

Operacional Operacional Ne N %  

Praças 108 42,52 33 0,78 0,79 

Furriéis 12 4,72 5 1,06 1,58 

Sargentos  2 0,79 3 3,81 4,20 

Oficiais 5 1,97 5 2,54 1,99 

Totais 127 50 50 1,00 1,00 

Nota: factor 0,393 

 

Considerada a Tabela 44, as possíveis explicações para esta diferença, quanto ao 

TO de Angola, poderão resultar de vários factores, isolados ou em associação, 

designadamente: menor actividade hostil do IN; maior dimensão do território que 

obriga o IN a uma maior dispersão de meios; a aliança da Unita com o Exército 

Português (que com certeza teve efeitos gravíssimos na quebra do ímpeto do MPLA 

e, naturalmente, no da Unita que passou a ser um aliado); terreno mais favorável à 

detecção da ameaça; melhor capacidade de processamento médico-jurídico dos 

feridos imediatamente após a ocorrência; ou, ainda, num outro âmbito, maior acesso 

a actividades de carácter recreativo. 
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Tabela 45 - Distribuição da desvalorização em percentagem dos militares com DSPT e DSPT com 

patologia associada por categoria, teatro de operações e estatuto de DFA. 

 
 DESVALORIZAÇÃO 

TO N 0%(n) 1-29%(n) 30-

59%(n) 

+ de 60% 

(n) 

DFA NDFA 

ANGOLA 18  2 16  11 (69%) 7 (a)46 

MOCAMBIQUE 14   14  12 (85%) 2 

GUINE 14 1 2 11  10 (90%) 4 

OUTRO 4   4  4  

 
PRAÇA 33 1 2 30  24 (73%) 9 

FURRIEIS    5  3 (60%) 2 

SARGENTOS    3  3 (100%)  

OFICIAIS   1 4  3 (75%) 2 

OFICIAIS 

SUPERIORES 

   3  3 (100%)  

NO    1  1  

 

Pela Tabela 45, verifica-se que a quase totalidade dos queixosos nos três Teatros de 

Operações têm uma desvalorização superior a 30 %, e à maioria foi atribuído o 

estatuto de DFA, entre 65% das Praças e os 100% dos Sargentos, ou entre, os 69% 

para o TO de Angola e 98% para Guiné. Contudo, com base no teste de Pearson, 

podemos concluir que não há diferenças significativas entre as distribuições 

DFA/NDFA, entre Teatros (p=0,70). Não se procedeu a nenhuma análise inter-

categorias pela baixa representatividade das mesmas.  

Estes dados revelam a gravidade do diagnóstico destas doenças com uma 

desvalorização superior a 30 %, e a sua relação (nexo de causalidade) com as 

acções de combate, ou equiparadas, como sejam as vivências de acontecimentos 

traumáticos. 

 

 

 

 

                                                           
46 (a) Percentagem calculada por número de DFA com número de militares com desvalorização igual ou maior a 

30%. 
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Tabela 46 - Distribuição dos Militares por postos com DSPT e DSPT com patologia associada circunstancia 

operacional e meios/engenhos militares envolvidos nos acidentes de guerra. 
 

CONTACTO  MEIO 

Contacto Não contacto NO MIN GM ARM ACV VAcT VAmT 

85(a) 28 11 3 3 1 4 82 (b) (c) 5 

Legenda:  
(a)- contacto repetido;  

VAct – Vivência de acontecimento traumático; b) dos quais : 12 militares com 1 vivência; 15 com 2 vivências; 9 com 3 vivências; 2 com 4 
vivências; 1 com 5 vivências e 11 não observados. 
c) Circunstancias: Golpes de Mão, 3 militares; emboscadas 22 militares; NO, 53 militares  
Nos relatórios não são especificados para 53 vivências quais as circunstancias em que as mesmas ocorreram só é aludida a sua referência no 
relatório final (jurídico) 
VAmt- Vivência de ambiente traumático, ou seja a vivência da vida no TO, no seu todo. 
ACV- Acidente de viação 
 

Como era esperado para este tipo de trauma, observa-se que a sua emergência está 

fundamentalmente ligada ao contacto directo repetido a meios como engenhos 

explosivos e, sobretudo, a vivências traumáticas continuadas, nas quais se incluem, 

nomeadamente, vinte e duas (22) emboscadas, três (3) golpes de mão, etc. Verifica-

se ainda, que os traumas não resultam de um quadro da acção ofensiva, por 

excelência o golpe de mão, mas sim da reacção a emboscadas, o que pode também 

relacionar-se com a significativa predominância dos militares da especialidade de 

infantaria ligeira/ caçador (Tabela 46). Na realidade, a especialidade de caçador não 

estava especialmente vocacionada para as acções de intervenção com carácter 

ofensivo, mas sim para acções de patrulhamentos motorizados e apeados, que 

decorriam ao longo dos eixos de infiltração do inimigo e das linhas de 

reabastecimento às suas bases, de modo a limitar-lhes os movimentos; 

responsabilizavam-se ainda por desarticular o apoio logístico; tornar mais difícil o 

comando; proteger as populações e conquistá-las para a causa nacional portuguesa, 

subtraindo-as às manobras de intimidação e à conquista psicológica pelo adversário. 

Tabela 47 - Distribuição de militares com DSPT e DSPT com patologia associada por origem Geográfica e 

Habilitações Literárias aquando da incorporação 
  PRAÇAS FURRIÉIS OUTROS 

RURAL 26 19 3 4 

URBANO 18 11 2 5 

NO 6    

Analfabeto 1 

Frequência do Ensino Primário  31 

Frequência do Ensino Secundário  

Frequência do Liceu 10 

Frequência Superior 2 

NO 6 
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Considerando os dados da Tabela 47, verifica-se que os militares desta Tipologia são 

mais do meio rural do que do meio urbano. Pertencem maioritariamente à classe de 

Praças e têm como grau de instrução predominante o ensino primário. 

Os Praças são pois, os que mais apresentam PTSD e PTSD com patologia 

associada, o que se compreende, porque pela natureza das suas funções estão mais 

sujeitos à exposição a acontecimentos limite e, eventualmente, estariam menos 

preparados em estratégias de copping (confronto). 

 

Tabela 48 - Distribuição dos militares com DSPT e DSPT com patologia associada 

em relação à idade da entrada do requerimento 

 
IDADES NÚMERO DE REQUERIMENTOS 

0-39,99 0 

40-44,99 1 

45- 49,99 10 

50 – 54,99 2 

55 – 59,99 10 

Mais de 60 anos de idade 5 

 

Os casos inscritos na Tabela 48, revelando a emergência de perturbação a uma 

distância de mais de duas décadas após a vivência do acontecimento traumático, 

estarão plausivelmente incluídos no que a ciência médica, concretamente a 

Psiquiatria e a Psicologia Clínica definem como DSPT retardado. Razões de ordem 

diversa podem ter contribuído para o surgimento tardio da queixa: por um lado, o 

diagnóstico precoce pode não ter sido possível, pela grande complexidade que a 

diagnose envolve; por outro lado, o próprio quadro legislativo só há relativamente 

pouco tempo foi moldado para atender a estas realidades47. Por outro lado ainda, a 

este quadro nosológico e jurídico pouco propício, há que juntar o défice de 

informação para lidar com a situação e, mais do que isso, a prevalência de 

preconceitos associados a estas doenças. No seu conjunto, todos estes factores, 

terão contribuído para retardar a reivindicação de direitos. Todavia, para além do que 

se referiu, a distribuição das idades na altura da queixa é idêntica à que se verificou 

para as outras Tipologias, portanto, o DSPT tardio não será a única explicação para 

                                                           
47

 Conforme se referiu no enquadramento jurídico, a perturbação psicológica crónica resultante da exposição a 

factores traumáticos de stress durante a vida militar só veio a ser considerada para efeitos de qualificação como 

DFA com a Lei nº 46/99 de 16 de Junho, portanto, cerca de três décadas após a intensificação da guerra em 

África. 
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que a idade média à altura das queixas seja por volta dos 50 anos de idade que e 

ninguém se queixe antes dos 40 anos. Neste caso, como nas outras Tipologias, os 

resultados carecem de uma discussão complexa, face à multiplicidade de variáveis 

que lhes podem estar associadas. Sendo este trabalho de natureza exploratória e 

baseado unicamente em dados documentais, não se teve acesso à análise da 

motivação dos requerentes, por conseguinte, algumas hipóteses ficarão apenas 

enunciadas. De qualquer modo, a esmagadora maioria dos queixosos teve razão em 

evocar os seus direitos, tanto assim que a 90% das situações foi, de facto, 

reconhecida uma desvalorização (em grau variável) pelo exercício da função militar.  

Tabela 49 - Distribuição dos militares com DSPT e DSPT com patologia associada por data de 

incorporação 
 

DATA NÚMERO DE REQUERIMENTOS 

Até 1960 8 

1961 2 

1962 2 

1963 6 

1964 1 

1965 4 

1966 5 

1967 6 

1968 2 

1969 5 

1970 2 

Mais de 1971 5 

 

Verifica-se, na Tabela 49, que os queixosos são na sua maioria os incorporados nos 

anos anteriores à guerra e que consequentemente fizeram parte dos primeiros 

contingentes; seguem-se-lhes os incorporados entre 1963 e 1969, com presenças 

nos TO entre 1964 e 71/72, logo nos anos de maior densidade de combates e 

acções militares, de acordo até com o maior número de efectivos empenhados. Na 

Tabela seguinte apura-se o tempo médio dispendido na tramitação dos processos 

referentes à Tipologia que temos vindo a estudar. 
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Tabela 50 - Tempo médio, em anos, da tramitação dos processos por categorias dos militares com DSPT e 

com DSPT e Psicopatologia Associada 
 

 Q-JHI JHI-CPIP CPIP-CEME MDN TEMPO 

TOTAL 

 
 

GERAL 

N=50 

Media 3,78 1,14 0,57 0,64 6,29 

Desvio-Padrão 1,64 0,68 0,77 0,45 2,06 

Máximo     12,05 

Mínimo     3,30 

N 49 40 37 44 47 

 
 

PRAÇAS 

N=33 

 

Media 3,99 1,23 0,66 0,60 6,68 

Desvio-Padrão 1,43 0,61 0,92 0,27 1,94 

Máximo     12,05 

Mínimo     3,30 

N 32 28 24 28 31 

 
 

FURRIEL 

N=5 

Media 2,96 0,72 0,35 0,98 5,46 

Desvio-Padrão 1,01 0,10 0,38 0,86 1,93 

Máximo     8,20 

Mínimo     3,49 

N 5 3 3 5 5 

 
 

SARGENTO 

N=3 

Media 3,85 0,92 0,50 0,22 5,50 

Desvio-Padrão 1,43 0,34 0,48 0,13 1,67 

Máximo     6,87 

Mínimo     3,64 

N 3 3 3 3 3 

 
 

OFICIAL 

N=5 

Media 2,74 0,86 0,36 0,87 4,82 

Desvio-Padrão 0,96 0,44 0,29 0,72 1,69 

Máximo     7,30 

Mínimo     3,71 

N 5 5 5 5 5 

  
 

OFICIAL SUPERIOR 

N=5 

Media 5,37   0,33 7,25 

Desvio-Padrão 3,88   0,21 0,51 

Máximo 3    10,94 

Mínimo     3,57 

N    2 2 

 

Pela observação da Tabela 50, pode constatar-se o longo tempo da tramitação 

destes processos, em média 6,29 anos, com significativo agravamento para as 
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Praças, com um tempo médio de 6,68. Estes valores são bastante mais elevados do 

que os verificados para a média da amostra geral (5,6 anos). 

Se considerarmos que:  

 O desvio padrão é superior a 2 anos e que o tempo que os processos ficam no 

Ramo é de 3,78 anos, com o desvio padrão de 1,64 anos;  

 Estes valores médios são mais graves para as Praças que teoricamente 

poderão ter menos estratégias para lidar com tão longa espera e com as 

inerentes burocracias processuais;  

 As Praças poderão mesmo estar em maior necessidade,  

terá de concluir-se que, na defesa da saúde destes militares, a quem é reconhecido 

um elevado grau de comprometimento, haverá que introduzir mudanças profundas, 

quer ao nível dos diagnósticos, quer em termos processuais, para evitar que no fim 

do processo os ex-combatentes estejam piores do que no início, por força deste 

prolongado procedimento. 

Percorrendo a escala hierárquica verifica-se que há uma diminuição consistente nos 

tempos de processamento mas, face à dimensão da amostra, a hipótese mais 

razoável que se pode adiantar, é que os graduados terão melhor capacidade para 

organizar os seus processos, sobretudo quanto à junção de material probatório com 

melhor fidedignidade, incluindo acesso a relatórios médicos, escrituração das fichas 

de matrícula, melhor prova das memórias e dos acontecimentos etc. 

 

SUB-TIPOLOGIA III b) DOENÇAS EMOCIONAIS MAIS OUTRAS DOENÇAS 

ASSOCIADAS 

 

Estes casos de Doença Emocional (DE) poderiam ser tratados na Tipologia III, a do 

DSPT e DSPT com doença emocional associada, ou ainda na Tipologia das 

doenças primárias, todavia, criou-se esta sub-Tipologia pela especificidade deste 

trauma, pela importância que se tem dado a este tipo de doenças e, ainda, para 

facilitar a comparação com dados estatísticos da população em geral. 

Nesta sub-Tipologia integram-se os militares que de um modo primário, isto é, de 

acordo com a equação de stresse, (em que se considera, por um lado, os factores de 

risco internos e externos e, por outro, a resposta do organismo) contraíram uma 
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doença emocional, em consequência do estado de equilíbrio entre pressão dos 

stressores e respostas adequadas, se ter tornado disfuncional.  

Este trauma emocional pode coexistir com outra doença, diferente do DSPT. Os 

casos de DSPT com doença emocional associada foram tratados na Tipologia III.  

Considera-se que, no caso deste trauma emocional, foi a exaustão psicológica, 

associada ao ambiente de guerra e ao exercício da actividade profissional, o factor 

desencadeador da doença, e que poderia ter tido um idêntico desenvolvimento no 

cenário normal do exercício de uma profissão com algum grau de stresse. 

Esta sub-tipoogia engloba noventa e três (93) elementos a que corresponde a 16% 

da amostra. Se adicionarmos a estes valores, os sujeitos a quem foi diagnosticado 

uma doença emocional secundária, temos que, no total da amostra geral de 

quinhentos e setenta e cinco (575) indivíduos, as doenças emocionais sem DSPT 

perfazem um total de 19%, um número um pouco inferior às estatísticas mais 

divulgadas que referem que 25% da população, em geral, ao longo da sua vida será 

vítima de uma doença do foro psiquiátrico ou emocional, com maior prevalência para 

a depressão. De qualquer modo, para ser mais fiável, a comparação com a 

população civil teria de considerar-se só a população masculina, porque todos os 

elementos da amostra são do sexo masculino, o que, levará, na discussão, a 

fazerem-se algumas considerações a propósito do recrutamento misto. 

 

Tabela 51 - Distribuição da frequência da Doença Emocional por categoria 

POSTOS DOENÇA EMOCIONAL 

Praças 58 

Furriel 15 

1º Sargento 7 

Alferes/Tenente/Capitão 11 

Oficial Superior 2 

 

Pela Tabela 51, verifica-se que em valores absolutos, as Praças apresentam um 

maior número de doenças emocionais mas, desde logo, sobressai que o número de 

Oficiais afectados (11) é muito semelhante ao de Furriéis (15), apesar do seu número 

quer na amostra, quer na unidade operacional típica teórica, representar um rácio de 

um (1) Oficial para cerca de dois (2,4) Furriéis. 
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Tabela 52 - Distribuição dos militares da Tipologia III b por categorias 

 

CATEGORIAS 

 

DISTRIBUIÇÃO 

 

DISTRIBUIÇÃO 

 

POPULAÇÃO 

 

N/NE 

N/NE 

CRIT 

% Operacional Operacional Ne N %  

PRAÇAS 108 79,09 58 0,73 0,79 

FURRIÉIS 12 8,79 15 1,71 1,58 

SARGENTOS  2 1,46 7 4,78 4,20 

OFICIAIS 5 3,66 11 3,00 1,99 

TOTAIS 127 93 93 1,00 1,00 

Nota: factor 0,732 

 

Procedendo-se à análise dos dados que a Tabela 52 apresenta, quanto ao número 

de militares afectados por DE, constata-se que a distribuição esperada dos 

incidentes (NE), quando comparada com a distribuição operacional típica, e o 

número de traumas efectivos (N), revela uma sobre-representação de Oficiais, e uma 

ligeira sobre-representação de Sargentos e Furriéis. (N/NE vs N/NE crítico)  

A reduzida dimensão da amostra não permite enunciar possíveis explicações; no 

entanto, seria de esperar uma menor representatividade dos Graduados (Oficiais, 

Sargentos e Furriéis) que, enquanto líderes, possuem capacidades 

implícitas/explícitas ao nível da gestão do stresse. Estas competências deveriam ter 

sido estimadas na selecção e durante a instrução, todavia, o esforço de guerra e a 

necessidade de quadros pode ter levado a que se descurasse a avaliação do perfil 

dos sujeitos. Refira-se, no entanto, que foi para esse efeito que, em 1960, se criou o 

Centro de Estudos Psicotécnicos do Exército (CEPE) de que é herdeiro o actual 

Centro de Psicologia Aplicada do Exército (CPAE). 

Contudo, como já foi sugerido noutros pontos deste relatório, também não é de 

excluir uma maior informação dos Graduados sobre a identificação dos sintomas do 

stresse, e um correspondente maior exercício dos seus direitos. Faz-se, porém, notar 

que a gestão do stresse só é conceptualizada e integrada nos planos de formação, a 

partir de 1997-1998, no âmbito das Forças Nacionais Destacadas (FND).  
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Tabela 53 - Distribuição da frequência da Doença Emocional por Teatro de Operações 

TO DOENÇA EMOCIONAL 

Angola 42 

Guine 26 

Moçambique 18 

Diversos 7 

 

Para a análise da distribuição de militares com Doença Emocional, por Teatro de 

Operações (Tabela 53), procedeu-se à comparação com a proporção empírica dos 

efectivos, 2,1-1,2-1,0, para os efectivos do Exército nos Teatros de Operações de, 

respectivamente, Angola, Moçambique e Guiné. Com base nesta proporção 

estimada, verifica-se que as proporções de militares com Doença Emocional 

associada da sub-amostra total (Tipologia III b), são 1,6-0,7-1,4. 

Deste modo, claramente se constata que, a proporção de militares com DE, na 

Guiné, comparada com os outros Teatros de Operações é superior, pela razão 

seguinte: devia ser a base 1, com dezoito (18) casos esperados e apresenta 26, (1,4 

superior a 18); para Angola em referência à Guiné deveria ser de 2,1 e fica-se por 

1,6; para Moçambique deveria ser de 1,2 e fica-se por 0,7. Nas demais Tipologias 

estudadas, Angola tem mantido uma constante sobre-representação, enquanto que 

Moçambique e Guiné apresentavam uma representação adequada; este paralelismo, 

já não se verifica nesta sub-Tipologia. 

As possíveis explicações para esta diferença poderão resultar de vários factores, 

isolados ou em associação, de um modo mais identificável quanto ao TO da Guiné, 

como sejam: maior actividade hostil do IN, o que associado à menor dimensão do 

Teatro de Operações aumentará o estado de alerta para o risco, contribuindo para 

uma maior probabilidade de emergência de sintomas de exaustão psicológica 

(burnout); menor capacidade de diagnóstico e processamento médico-jurídico das 

Doenças Emocionais, imediatamente após a ocorrência; maior emergência de 

sintomas retardados, resultantes de diferente grau de severidade das vivências 

traumáticas e, ainda, do peso e da severidade dos diferentes factores ambientais 

(clima, alimentação, hidrografia), que na Guiné eram mais hostis. 

Quanto à notória divergência entre a Guiné e Moçambique no âmbito desta sub-

Tipologia não há suficiente informação, até pela pouca dimensão da amostra, para se 
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adiantarem explicações, para além das que se possam prender com a maior 

extensão do território de operações, podendo haver entre os vários sectores deste 

Teatro zonas de maior intensidade operacional ou de stresse e outras de grau mais 

ligeiro. Como está estudado, para a diminuição do stresse contribui, em muito, a 

prática de actividades lúdico-sociais, desde o desporto, à visita a cidades, povoados, 

restaurantes e cinemas etc., circunstâncias que em Angola, desde o sector leste, ao 

Norte se verificava com alguma facilidade, ao contrário do que acontecia na Guiné.  

Tabela 54 - Distribuição da natureza da actividade 

 OPERACIONAIS N OPERACIONAIS SEPULTURAS NO 

N 64 15 1 13 

 

Este trauma, dada a sua natureza primária, não se encontra muito correlacionado 

com o contacto directo, mas como se pode verificar pela Tabela 54 surge, sobretudo, 

entre os militares das especialidades operacionais, concretamente, sessenta e quatro 

(64) militares, contra quinze (15) de actividades não operacionais. Nesta sub-

Tipologia individualizou-se a actividade de sepulturas por ser de excepcional 

agressividade, concretamente até 1969, porque não havendo a obrigatoriedade da 

transladação dos corpos para a Metrópole, esta só se fazia meses depois do 

falecimento do militar, face à reclamação do corpo pela família. Como se imagina, 

esta situação de exumar o cadáver, meses depois dos incidentes, apresentou um 

elevado nível de stresse para quem executou estas tarefas e para quem às mesmas 

assistiu. Contudo, não é possível fazer qualquer estudo sobre esta actividade, porque 

através da aplicação da regra aleatória para constituição da amostra não se 

conseguiu recolher mais que um caso, e não havendo até ao presente uma base de 

dados que registe as especialidades dos queixosos, a sua pesquisa processo a 

processo, torna-se impossível.  

Tabela 55 - Distribuição pelo meio activador do trauma 

MEIO ARM ACVIACÇÃO EQUIP ARMADILHA GM MINA MAT TIROS 

2 6 1 1 1 1 1 2 

 

Pela Tabela 55, confirma-se o carácter essencialmente primário deste trauma, são 

residuais os casos que se reportam a engenhos explosivos, e têm algum peso os 

acidentes de viação. Este trauma é mais frequentemente provocado pela exaustão 
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psicológica, pela presença prolongada de vivências de acontecimentos traumáticas 

isolados ou repetidos e pela própria pressão stressante do ambiente operacional 

característico da guerra subversiva. O grau de incerteza quanto a quem é e onde 

poderá estar o adversário, pode provocar nas pessoas mais susceptíveis, um 

elevado grau de alerta psicológico, podendo nos casos limite impedir a prática de 

actividades distractivas e de descontracção psicológica, como por exemplo sair da 

zona do “arame farpado” do aquartelamento, quando isso era possível, com receio 

de ser vítima de um acto de hostilidade. Estas circunstâncias podem ter uma 

importância variável de TO para TO, e até inter-sectores do mesmo TO. 

 

Tabela 56 - Distribuição da origem geográfica aquando da incorporação 

 URBANOS 

 

RURAIS NO 

N 54 33 6 

 

Pela Tabela 56, verifica-se que os militares que habitavam zonas urbanas, são os 

que apresentam mais queixas neste domínio. Estes dados devem porém ser lidos 

com precaução, pois, como se assinalou anteriormente, a classificação rural/urbano 

foi feita com base nos critérios actualmente vigentes. Dito de outro modo, o que aqui 

surge como urbano podia não o ser à data da incorporação, mas de qualquer modo 

estaria já, certamente, numa área de expansão urbana, tanto assim que evoluiu, 

entretanto, para essa Tipologia. Refira-se ainda que esta aparente maior 

susceptibilidade dos indivíduos urbanos pode reflectir, simplesmente, um melhor 

acesso genérico às associações de Deficientes das Forças Armadas e aos 

organismos oficiais, além de que pode traduzir um melhor acesso genérico à 

informação e, por isso, suscitar um mais agudo sentido de alerta para os sintomas, 

consequência do seu melhor conhecimento, ou até pela banalização de conceitos 

como o do stresse que, por vezes, surge como moda. Quanto ao significado 

estatístico desta diferença será matéria a abordar no capítulo das hipóteses. 

Tabela 57 - Distribuição por Grau de desvalorização (mínimo, médio e máximo) e atribuição do estatuto de 

DFA) 
  DESVALORIZAÇÃO 

Desvio 

Padrão 

Mínimo Média Máximo 0% (n) 1-29% (n) 30-59% (n) + de 60% (n) DFA NDFA 

23,11 0 33,66 100 13 20 47 13 37 56 
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Pela Tabela 57, verifica-se a existência de treze (13) casos considerados falsos 

positivos (0% de desvalorização, correspondente a 14% dos reclamantes) e de vinte 

(20) militares (22%) com grau de desvalorização abaixo do nível consignado para a 

atribuição do estatuto de Deficiente as Forças Armadas. Todavia, a desvalorização 

média não deixa de ser elevada (33,66 %), razão porque dos sessenta (60) militares 

que apresentaram uma desvalorização igual, ou superior a 30%, a trinta e sete (37) 

foi atribuído o estatuto de DFA (40% do total da sub-amostra). Nestes casos 

considerou-se, cumulativamente o nível de comprometimento bio-psíquico-social e o 

nexo de causalidade entre o trauma com acções relacionadas com o combate ou 

equiparáveis. 

Tabela 58 - Tempo médio da tramitação processual dos indivíduos com doença emocional 

 Q-JHI JHI-CPIP CPIP-CEME MDN TEMPO TOTAL 

 
 

GERAL 

95 

Media 3,61 1,41 0,57 0,71 6,12 

Desvio-Padrão 1,66 0,76 0,68 0,61 2,03 

Máximo     16,04 

Mínimo     3,01 

N 83 80 72 72 85 

 

Mantém-se nesta sub-Tipologia (Tabela 58) um tempo médio de tramitação 

processual muito longo (6,12 anos), bastante acima dos valores do mesmo indicador 

para a amostra geral de (5,66 anos); esta diferença correspondente a um desvio 

padrão de 2,03 anos. Mais graves são os casos que atingem os dezasseis (16) anos 

quando, de facto, o mais aceitável seria o tempo que surge como o mínimo os três 

(3) anos. Na discussão debateremos este assunto. 

 

2.4 - TIPOLOGIA IV - DOENÇAS SECUNDARIAS  

 

Nesta Tipologia integram-se sessenta (60) militares, o equivalente a (10% da 

amostra), que ficaram doentes em consequência de um acidente/incidente de 

combate/guerra de um modo diferido, isto é, por exemplo, um caso de surdez 

causado pelo sopro do rebentamento de um engenho explosivo. A surdez provocada 

pela exposição a um factor de risco ambiental, como o ruído, será considerada 
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primária, neste caso, resulta do desempenho de uma dada actividade profissional. 

No caso da doença primária, não há um nexo de causalidade com o ambiente de 

campanha, mas sim com a o exercício da titularidade de um posto de actividade 

profissional e com o cumprimento ou não das regras de higiene no trabalho, facto 

que, naturalmente, é menos respeitado nos ambientes operacionais. 

Como se viu na análise da Tipologia III, de igual modo, consideraram-se as doenças 

emocionais que resultaram da exposição directa a um incidente/acidente traumático, 

ou por força da pressão do stress do ambiente operacional, levaram a um dado grau 

de exaustão psicológica, como já se referiu no capítulo anterior.  

Todavia, fora deste quadro, consideram-se como doenças emocionais secundárias, 

as que não derivaram do stresse de combate, mas sim de uma certa secundarização, 

ruminação, de um trauma primário por um incidente/acidente de guerra, por exemplo, 

o militar que ao lidar com um ferimento ou uma deformação física, por causa desta 

circunstância, e por alguma incompetência em relativizar os efeitos, acabou por ficar 

deprimido ou ansioso. Foram, neste quadro nosológico, escrutinados dezassete (17) 

militares, ou seja, 28% dos sujeitos desta sub-amostra (Tabela 59), o que não deixa 

de ser um número relativamente elevado.  

Pela Tabela 59, verifica-se que este tipo de doença, no quadro de efeito secundário 

de incidentes/acidentes de combate, não tem uma elevada expressão, e limita-se 

quase exclusivamente a doenças de ouvidos, emocionais ou do sistema nervoso. 

Mais adiante, analisar-se-á a sua relação com os acontecimentos primários de 

campanha.  
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Tabela 59 - Distribuição das frequências das Doenças Secundárias (DS) por categorias eTeatro de 

Operações 
  

Ouvidos 
Sistema 

Nervoso 

Doença 

Emocional 

Total por 

TO 

Total por 

Posto 

Praça 

ANGOLA 2 1 6 9  

36 
MOCAMBIQUE 11 2 5 18 

GUINÉ 6 1 2 9 

NO     

Furriel 

ANGOLA 3 2 0 5  

12 
MOCAMBIQUE 2  2 4 

GUINÉ 1 1  2 

NO     

Sargentos 

ANGOLA 1  1 2  

4 
MOCAMBIQUE 1   1 

GUINÉ 1   1 

NO     

 

Oficiais 

Subalternos e 

Capitães 

ANGOLA 1   1  

6 
MOCAMBIQUE 3  1 4 

GUINÉ  1  1 

NO     

 

Tabela 60 - Distribuição dos militares da Tipologia IV por categorias 

 

CATEGORIAS 

 

DISTRIBUIÇÃO 

 

DISTRIBUIÇÃO 

 

POPULAÇÃO 

 

N/NE 

N/NE 

CRIT % 

OPERACIONAL OPERACIONAL 

NE 

N %  

Praças 108 49,32 36 0,73 0,79 

Furriéis 12 5,48 12 2,19 1,58 

Sargentos  2 0,91 4 4,38 4,20 

Oficiais 5 2,28 6 2,63 1,99 

TOTAIS 127 58 58 1,00 1,00 

Nota: factor 0,456 

 

Se compararmos esta distribuição efectiva (N) com a esperada (NE), conforme a 

Tabela 60, verifica-se que a distribuição efectiva dos incidentes, quando comparada 

com a distribuição operacional típica, revela uma sobre-representação de Oficiais, 

(coeficiente 2,63, contra um N crítico de 1,99), de Sargentos (4,38 com N critico 4,20) 

e Furriéis, (2,19 vs 1,58) e uma ligeira sub-representação de Praças (0,73 vs 0,79). 
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A reduzida dimensão da amostra não permite enunciar possíveis explicações. Não é 

de excluir, no entanto, uma maior informação dos Graduados sobre a identificação 

dos sintomas das doenças secundárias, e um correspondente maior exercício dos 

seus direitos. É esperado que estas doenças atinjam mais as Praças pelas 

circunstâncias da sua ocorrência, pelo que a sua menor representação na amostra 

pode ter como causa expectável uma certa desvalorização do sintoma, 

nomeadamente, no que a audição possa dizer respeito.  

Tabela 61 - Distribuição dos graus de desvalorização (mínimo, máximo e médio) de doenças secundárias 

DESVALORIZAÇÃO 

 Mínimo N Média Desvio Padrão Máximo 

GERAL 

 

 

 

5% 59 30,54 16,35 82,23% 

 
Praças 5% 36 32,03 18,56 82,23% 

 
Furriéis 5% 12 24,10 10,80 42,20 

 
Sargentos 21,40 4 31,00 7,13 37,60 

 
Oficiais 5% 5 28,03 14,41 41,50 

 

Pela Tabela 61, verifica-se que trinta e seis (36 - 60%) dos elementos são Praças, 

doze (12 - 20%) Furriéis, quatro (4) Sargentos e seis (6) Oficiais.  

 
Tabela 62 - Distribuição das Frequências do Estatuto de DFA, por categorias de Militares com Doenças 

Secundarias 

 DFA NDFA TOTAL 

    
PRAÇA 13 (36%) 23 (64%) 36 

    
FURRIEL 4 (33%) 8 (67%) 12 

    
SARGENTO 3 

(75%) 

 

1 

4 

    
OFICIAL 4 

(66%) 

 

2 

6 

    
NO 2   

 

Pela Tabela 61, verifica-se que estas doenças provocam um grau médio de inaptidão 

elevado, na ordem dos 30%. Por sua vez, a Tabela 62 mostra ter sido estabelecido 

para 36% e 33% das Praças e dos Furriéis, respectivamente, o nexo de causalidade 
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com as acções de campanha ou equiparadas; isto é, estas doenças para além da 

sua gravidade têm um nexo juridicamente estabelecido com as acções de campanha. 

As percentagens de DFA atribuídas a Oficiais e Sargentos são muito mais elevadas, 

mas a pouca representatividade numérica dessas categorias na sub- amostra, não 

permite fazer qualquer abordagem esclarecedora. 

Tabela 63 - Distribuição das Frequências das doenças secundárias por função (Operacional/Não 

Operacional) 
 OPERACIONAL NÃO 

OPERACIONAL 

NO TOTAL 

Ouvidos 23 4 5 32 

Sistema Nervoso 6  2 8 

Doença Emocional 15 1 1 17 

 

Tabela 64 - Distribuição das Doenças secundárias por situação operacional e meio que provocou o 

incidente primário. 
  OUVIDOS SISTEMA NERVOSO DOENÇA EMOCIONAL 

 

Situação 

 

 

Contacto Directo 

 

 

9 2 6 

Não contacto 13 4 5 

NO 10 2 6 

 

Meio 

Mina 12 4 6 

Tiro   2 

Granada de Mão   2 

Morteiro 5   

Arma 3   

ACV  1 4 

Outro 12 3 3 

 

Pela análise conjugada da Tabela 63 – Distribuição das doenças pelo tipo de 

actividade: operacional / não operacional - e Tabela 64 - Natureza do meio que 

esteve na origem do trauma primário, verifica-se que estas doenças foram 

contraídas no exercício de funções operacionais (Tabela 63), e estão muito 

associadas ao accionamento de engenhos explosivos, particularmente minas (Tabela 

64), mas não de um modo predominante no contacto directo. Só se faz referência a 

dezassete (17) casos (idem), havendo sido referenciados vinte e dois (22) casos de 

contacto indirecto (idem).  
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Estas doenças apresentam, assim, um grau elevado de morbilidade e resultam 

secundariamente de traumas relacionados com acções de campanha e em funções 

operacionais, não afectando tanto as Praças, como é expectável; tal facto pode ter a 

ver, como já referimos, com uma certa desvalorização dos sintomas mais 

diagnosticados nesta Tipologia, a doença de ouvidos ou mesmo a doença emocional, 

esta, devido a uma certa ruminação dos sintomas. 

Passando a considerar a duração da tramitação processual nesta Tipologia, pela 

observação da Tabela 65, verifica-se um tempo médio total de 5,98 anos, com 3,47 

anos gastos no Ramo. Neste caso, só os processos dos Praças ultrapassam o tempo 

médio global, todos os demais ou estão ligeiramente abaixo, caso dos Furriéis, ou 

com mais alguma distância os Oficiais e Sargentos. Abordaremos estas diferenças 

no capítulo das hipóteses, quando se analisar o caso geral, a fim de se verificar se 

são estatisticamente significativas. Todavia, mesmo que não tenham significado 

estatístico, têm sempre em termos psicológicos, face à severidade dos sintomas, 

definido pelo grau de desvalorização e pelo estatuto de DFA. 

Em relação aos tempos médios da amostra geral (Tabela 28 da caracterização) há 

uma ligeira diferença, no caso geral aquele é de 5,66 anos, sendo de 5,98 anos para 

as doenças que estamos agora a considerar. Tais diferenças podem, eventualmente, 

decorrer da maior complexidade e gravidade das doenças em causa, mas por isso 

mesmo, requeriam ganhos, não de um ponto de vista clínico (porque a assistência 

médica está sempre assegurada) mas em relação a outros apoios que podem vir a 

ser dispensados e que, ao tardarem, além da relativa injustiça que esse atraso 

comporta, podem agravar os sintomas, especialmente nas doenças emocionais. O 

agravamento dos sintomas poderia até chegar ao ponto de exigir a reabertura do 

processo, ou um pedido de indemnização o que, embora nunca tenha surgido, pode 

ter justificadas razões para ser reivindicado. 
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Tabela 65 - Tempo médio, em anos, da tramitação dos processos dos militares com doenças secundárias 

 

 Q-JHI JHI-CPIP CPIP-CEME MDN TEMPO TOTAL 

 

 

 

Global 

 

Media 3,47 1,37 1,18 0,47 5,98 

Desvio-Padrão 1,79 0.86 0,66 0,53 1,98 

Máximo     14,01 

Mínimo     12,27 

N 49 10 11 41 50 

 
 

Praças 

(N=36) 

 

Media 3,61 1,42 1,18 0,56 6,47 

Desvio-Padrão 1,94 0,60 0,21 0,62 2,04 

Máximo     14,01 

Mínimo     3,61 

 N      

 
 

 

Furriel  

 

Media 3,49   0,35 5,58 

Desvio-Padrão 1,70   0,38 1,71 

Máximo     8,78 

Mínimo     3,40 

N      

 
 

 

Sargentos 

(N=4) 

Media 2,67  0,49 0,50 4,82 

Desvio-Padrão 2,03  0,69 0,39 2,38 

Máximo     7,96 

Mínimo     2,27 

N      

 
 

Oficiais 

(N)=5) 

Media 3,03 1,64  0,16 4,95 

Desvio-Padrão 1,34 1,88  0,04 1,64 

Máximo     6,68 

Mínimo     2,90 
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2.5 - TIPOLOGIA V - DOENÇAS PRIMÁRIAS 

 

Nesta Tipologia foram integrados noventa e seis (96) militares (17% da amostra) que 

se queixaram de doenças desencadeadas ou agravadas pelos factores de risco 

ambientais, como doenças endémicas, exposição a ruídos, condições climatéricas, 

culturais, sociais e outras.  

Tabela 66 - Frequência das doenças primárias 
 

DOENÇAS NÚMERO DE QUEIXAS 

Doenças do aparelho digestivo 15 

Doenças do sistema nervoso 29 

Doenças musculares 7 

Doenças de ouvidos 18 

Doenças respiratórias 16 

Doenças endémicas/tropicais 7 

Infecções 4 

                                              

Estas doenças, porque noutro cenário poderiam, naturalmente, emergir não 

merecem nenhum tratamento particular (Tabela 66). O objectivo deste trabalho é o 

estudo e análise dos traumas mais directamente relacionados com a actividade 

operacional de combate, todavia, são referidas neste trabalho a titulo exemplificativo, 

conquanto nos casos que em que foi atribuída desvalorização funcional (a maioria, 

por volta dos 90%), tivesse sido reconhecido que eram doenças profissionais, 

resultantes dos factores de risco ambientais, a que os militares estão sujeitos no 

exercício das suas funções, neste caso, em ambiente de guerra. 

Desta constatação emerge um dado importante: mesmo sem considerar os factores 

de combate, há um leque variado de doenças profissionais que podem emergir e 

terem reflexos tardios a mais de 20 anos do exercício da função, abrangendo 19% 

dos que se queixam de traumas, como consequência da exposição a determinados 

ambientes naturais (climas muito diferentes do português) e/ou a ambientes de 

trabalho que não cumpram as regras da medicina no trabalho, nomeadamente 

quanto a ruídos e a gases tóxicos, como era, então, a mais frequente situação, até 

pelo pouco desenvolvimento dos programas de medidas de higiene no trabalho. 
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No caso militar, os riscos ambientais poderiam ser agravados por uma certa cultura 

organizacional que defendia um comportamento muito para além de uma rusticidade 

saudável, como entre outras situações, se encontravam os militares de artilharia, 

quando serventes das bocas-de-fogo a quem era quase ou mesmo proibido, 

protegerem os ouvidos. 

Na emergência destas doenças só em dez (10) casos foi referida a alimentação e em 

seis (6) o clima, como factores ambientais de risco. Todavia, é de supor, que este 

factor não tenha sido suficientemente explorado nos relatórios jurídicos, pelo que 

também não foi acolhido com significado no despacho final.  

Verifica-se uma distribuição semelhante para as várias doenças de ouvidos, aparelho 

digestivo e respiratório; um número ligeiramente superior para doenças nervosas e 

uma muito baixa representação das doenças endémicas, o que, neste caso, poderá 

querer indicar que a prevenção primária para as doenças tropicais, como a malária, 

funcionou com elevada eficiência, ou que das mesmas não resultou consequências 

retardadas ou crónicas. Merece, também, uma referência especial o facto de não 

serem referidas sequelas tardias ao nível das doenças sexualmente transmissíveis, 

apesar da grande liberalidade que havia neste campo. É de referir que, em muitos 

quartéis, havia uma preocupação em intervir na Educação para a saúde e para as 

boas práticas de higiene, nomeadamente as medidas de higiene pós relações 

sexuais, o que pode ter servido para a contenção das doenças sexualmente 

transmissíveis, embora possa também estar em causa a omissão de queixas por 

questões de pudor ou outras.  

Neste capítulo das doenças primárias, há outros militares a quem de um modo 

significativo (93) foi diagnosticada doença emocional, casos esses que 

foramanalisados na Tipologia IIIb), agregado à Tipologia III, do Stress Pós 

Traumático (DSPT). 

 

2.6 – TIPOLOGIA VI 

 

Esta Tipologia pelo seu nível de indefinição e significância estatística, não foi tratada. 

 

 



 Estudo das Doenças e Acidentes Profissionais em meio Militar 

   
2009/2010 

 

170 

 

 

4 - VERIFICAÇÃO DAS HIPÓTESES DO ESTUDO 

 

Como corolário de toda a pesquisa realizada, vamos analisar 10 hipóteses que nos 

permitirão ter um retrato mais completo do objecto de estudo, sobretudo quando, 

pela primeira vez em Portugal, se faz uma investigação sobre a problemática dos 

Deficientes das Forças Armadas, não com base em auto-relatos, mas baseada na 

verdade jurídica, administrativa, médico e psicologicamente estabelecida.  

Os casos que aqui se abordam resultam das queixas dos militares envolvidos nas 

acções de campanha e que se consideraram traumatizados por essa participação. 

Sobre as suas queixas foram tomadas decisões, após um muito complexo processo, 

pela autoridade competente ao nível do Ministério da Defesa Nacional. 

Este estudo desenvolve-se em torno das queixas, dos processos daí resultantes e 

das decisões tomadas. Decisões que infirmam ou confirmam as queixas; todavia, no 

caso da confirmação pode ser atribuído um grau de severidade de comprometimento 

bio-físico-psicológico que vai de ligeiro ao muito grave, e mesmo nos casos mais 

graves ainda pode ser ou não atribuído o estatuto de DFA, com as mais elevadas 

consequências positivas para o queixoso e um encargo relativamente pesado para o 

erário público. 

Também na abordagem das hipóteses daremos atenção ao que se passou em outros 

Teatros de Operações estrangeiros, sem fugir ao mais estudado, o do Vietname que, 

apesar das notáveis diferenças pode servir, como tem servido, de referência à 

produção de algumas estimativas. Muitas das análises anteriormente realizadas 

foram mecanicistas em demasia, e chegam mesmo a não respeitar uma leitura 

cuidada dos próprios estudos, nomeadamente, no que se refere à emergência do 

PTSD. 

 

Debrucemo-nos, então, sobre as várias hipóteses. 
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HIPÓTESE 1 

 

O NÚMERO DE MILITARES REQUERENTES, APÓS MAIS DE DUAS DÉCADAS 

DO FIM DA GUERRA, É RESIDUAL. 

 

Segundo as fontes consultadas, o número total de militares envolvidos nas três 

frentes, entre 1961 e 1974, estará compreendido entre 900 000 e 1000 000 homens.  

Neste período, são assinalados 15 000 militares afectados por acidentes, doenças e 

outras causas (Aniceto, sd:562). A mesma fonte refere a possibilidade deste valor ser 

superior, na ordem dos 25 0000. O número de mortos, nas 3 frentes, é de cerca de 

5000 homens (Aniceto, sd:522), incluindo apenas o recrutamento metropolitano. 

Após a ocorrência do acidente/incidente, o militar é sujeito a um processo de 

diagnóstico médico, a que se segue a tramitação processual conducente a um 

despacho final. Este mecanismo imediato, denomina-se “primeiro filtro”. Quando o 

militar apresenta um requerimento à posteriori, solicitando a revisão ou a definição da 

sua actual situação, estaremos perante um “segundo filtro”.  

A eficiência do processo global será tanto maior quanto menor for o segundo filtro. 

Num sistema ideal, o segundo filtro seria residual. Eventualmente, o segundo filtro 

estaria reservado para as doenças emocionais, que podem ter uma emergência 

retardada, como é referido para o DSPT. 

O número de ex-militares requerentes é de 3020. 

Para a análise do problema, são formuladas duas sub-hipóteses: 

 

1ª Sub-Hipótese: 

Os 3020 militares requerentes estão englobados no universo dos 15 000 

militares afectados por acidentes, doenças e outras causas. 

 

2ª Sub-Hipótese: 

Os 3020 militares requerentes não estão englobados no universo dos 15 000 

militares afectados por acidentes, doenças e outras causas, mas sim num 

universo maior, de 25 000 militares. Ou seja, o número de possíveis queixosos não 

tratados pelo primeiro filtro poderá atingir 10 000 militares, e estes 3020 poderão ser 

uma fracção desses 10 000 militares. 
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 Na 1ª sub-hipótese, a taxa de perdas é de 5000 mortos e 15000 feridos, num 

total de 900 000 combatentes, a que correspondem 0,6% de mortos e 1,7% de 

feridos. 

 Na 2ª sub-hipótese, a taxa de perdas é de 5000 mortos e 25000 feridos, num 

total de 900 000 combatentes, a que correspondem 0,6% de mortos e 2,8% de 

feridos.  

 

O 3020 queixosos, significa que, na 1ª sub-hipótese, a taxa de sucesso do primeiro 

filtro é de 80%. Nesta sub-hipótese, 20% dos militares não foram atendidos nas suas 

expectativas. 

Na 2ª sub-hipótese, a taxa de sucesso do primeiro filtro é de 60%. Nesta sub-

hipótese, 40% dos militares não foram atendidos nas suas expectativas. 

Tomando como referência o número total de baixas do Exército dos EUA no 

Vietname (58 000 mortos e 300 000 feridos, para um total de 2 300 000 militares 

envolvidos), temos os seguintes indicadores: 2,5% de mortos; 13% de feridos e um 

ratio de 5 feridos por morto. 

Com esta referência, é de admitir a 2ª sub-hipótese e, assim, o número de 

feridos será da ordem dos 25 000 militares. Destes, o sistema terá processado 

15.000 homens, num primeiro filtro. Dos 10 000 militares restantes, 3020 

consideraram haver necessidade de rever ou definir a sua situação.  

Assim, a sistémica ineficiência do primeiro filtro, estará entre 20 e 40%, o que é um 

valor elevado. Nesta perspectiva, os feridos e doentes considerados graves, terão 

sido resolvidos com maior eficiência. Quanto aos feridos e doentes considerados 

ligeiros e moderados, poderão ter sido objecto de omissão ou de diagnósticos mais 

optimistas. 

Poderão contribuir para estes valores factores como: o mau preenchimento da 

caderneta de saúde, a omissão de participações à data das ocorrências, a eventual 

prática de diagnósticos condicionados pelo esforço de guerra, o nível de formação e 

de informação do próprio militar e a falta de acompanhamento médico, administrativo 

e jurídicos subsequentes. Estas deficiências poderão ser o resultado da ênfase do 

sistema na recuperação ou evacuação imediatas do militar, em detrimento das 

estruturas de acompanhamento contínuo das baixas, materializando o apoio imediato 

ao esforço da guerra.  
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Os feridos graves, e em particular os mutilados, beneficiaram de alguma estrutura de 

acompanhamento, na retaguarda, sendo omissa nos restantes casos. Esta situação 

inverte-se a partir do surgimento da primeira revisão das leis sobre os DFA, no Pós-

25 de Abril 1974.  

 

HIPÓTESE 2 

 

AS SOLICITAÇÕES TARDIAS ESTÃO CORRELACIONADAS COM AS DOENÇAS 

EMOCIONAIS 

 

Aniceto (sd: 562) apresenta uma distribuição de doenças e deficiências para os três 

teatros de operações, em que as emocionais, estão representadas na ordem dos 5%. 

Na amostra em estudo, as doenças emocionais (incluindo PTSD e PTSD com 

psicopatologia associada e doença emocional simples primária ou secundária) 

agrupadas nas Tipologias III, IIIb e IV, a que condiz um total de 160 militares, 

correspondem a 29% da amostra. 

Assim, a representação das doenças emocionais é cinco vezes superior à 

representação imediata, durante a guerra. Este resultado está em linha com a 

eventual emergência retardada destas síndromes. No entanto, não são de excluir 

para o concurso deste resultado, o maior e mais actualizado conhecimento científico, 

que leva à definição do respectivo quadro nosológico, por exemplo, no caso do PTSD 

anteriormente inexistente, a maior informação da classe médica, a divulgação nos 

media, a intervenção positiva das Associações de ex-Combatentes e a constituição 

de uma rede de apoio. 

Inversamente, as doenças englobadas nas outras Tipologias, que correspondiam a 

95% da distribuição referida por Aniceto Afonso, passaram para 71%. 

Consequentemente, em relação à distribuição inicial, as doenças emocionais no caso 

das queixas tardias, aumentaram a sua representação relativa de um modo 

significativo de 5% para 29%. 
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HIPÓTESE 3 

 

AS SOLICITAÇÕES TARDIAS NÃO ESTÃO CORRELACIONADAS COM A IDADE 

DOS MILITARES QUEIXOSOS, AQUANDO DA APRESENTAÇÃO DESTAS. 

 

Esta hipótese vai ser discutida analisando por um lado, a idade do militar ao tempo 

de apresentação da queixa e, por outro lado, a data de apresentação da queixa. 

A idade do militar ao tempo de apresentação da queixa, para as queixas de 

ferimentos, deveria ter, tendencialmente, uma distribuição uniforme ao longo do 

tempo. Para as doenças secundárias e doenças emocionais (incluindo PTSD), as 

queixas poderiam apresentar-se mais tardiamente, reflectindo a emergência 

retardada dos próprios sintomas. 

Todavia, a data de apresentação da queixa vai reflectir, naturalmente, possíveis 

enquadramentos legislativos mais favoráveis, como vem acontecendo sobretudo a 

partir do 25 de Abril de 1974, designadamente: a recente definição do Síndrome de 

PTSD, a criação da rede de apoio, a acção de informação específica protagonizada 

pelas Associações e pela Comunicação Social, entre outros factores. 

 

Tabela 67 - Distribuição das datas dos requerimentos por ano de incorporação 

 

 

 

DATA 

INCORPORAÇÃO 

N MÉDIA IDADE À DATA DE 

INCORPORAÇÃO 

MÉDIA IDADE DATA DA  

QUEIXA 

ANO DA 

QUEIXA 

1960 23 20,6 57,2 1997 

1961 12 21,0 54,9 1995 

1962 19 21,2 54,1 1995 

1963 38 21,3 55,2 1997 

1964 31 21,3 54,1 1997 

1965 35 21,1 52,7 1997 

1966 40 21,2 51,5 1996 

1967 46 21,2 51,2 1997 

1968 50 21,5 50 1997 

1969 51 21,1 48,7 1997 

1970 53 21,3 47,8 1997 

1971 54 21,1 46,7 1997 

1972 29 21,1 46,1 1997 

1973 21 21,2 44,4 1996 

1974 8 22,3 45,1 1997 
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Analisando a Tabela 67 (Distribuição das datas de requerimento por anos de 

incorporação), verifica-se que a idade média de apresentação dos requerimentos 

varia entre os 44,4 anos e os 57,2 anos. Observa-se, ainda, uma diminuição 

constante na idade média de apresentação do requerimento, entre 1960 e 1974, 

que vai determinar uma data de apresentação de requerimento mais focalizada 

entre 1995 e 1999 (datas médias), quer para as gerações mais antigas, quer para as 

mais modernas. 

 

Tabela 68 - Distribuição dos requerimentos por ano de incorporação dos indivíduos com PTSD e PTSD 

mais doença emocional 

 

Analisando a Tabela 68, relativa às queixas por DSPT/PTSD emocionais, verifica-se 

que não há diferenças significativas face à distribuição geral. 

Assim, a idade do militar, ao tempo de apresentação da queixa, poderá ser um 

reflexo da idade cronológica e do processo natural de envelhecimento, 

agravado pelos factores de guerra e de uma maior atenção legislativa e médica 

a estes casos. Contudo, na perspectiva de uma reforma mais próxima, é de admitir 

que existam propósitos no sentido de acautelar eventuais agravamentos das 

patologias. 

A data de apresentação da queixa, na amostra, para o período em análise (15 anos 

de guerra), está centrada na faixa 1995 e 1999 (datas médias), com pico em 1997, 

justificado pelas circunstâncias acima referidas. 

DATA 

INCORPORAÇÃO 

N MÉDIA IDADE À DATA DE 

INCORPORAÇÃO 

MÉDIA IDADE DATA 

DA  QUEIXA 

ANO DA 

QUEIXA 

1960 2 21,2 61.3 2000 

1961 2 20,8 57,6 1998 

1962 2 21,6 55,4 1996 

1963 6 21.5 56,2 1998 

1964 1 21,4 56,6 1999 

1965 4 21,5 53,7 1998 

1966 4 20,6 51,6 1997 

1967 5 21,0 51,6 1998 

1968 2 21,2 52,9 2000 

1969 4 21,0 51,0 1999 

1970 5 23,0 56,6 2000 

1971 2 20,9 49,0 1999 

1972 1 20,4 45,2 1997 

1973 1 20,9 44,0 1996 

1974 1 20,5 46,4 2000 
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Porém, na população de queixosos, verifica-se uma distribuição bimodal para os 

anos 2000 e 2001. Esta diferença, entre os estimadores da amostra e da população, 

deve-se fundamentalmente à natureza descontínua da variável dependente (ano de 

entrada do processo no Ramo).   

A hipótese formulada, de que as solicitações tardias não estão correlacionadas 

com a idade dos militares queixosos, aquando da apresentação destas, não se 

verifica. Assim, é de admitir para a apresentação tardia dos requerimentos, a 

efectiva influência de factores naturais, reflexo do processo natural de 

envelhecimento. Mas, a par da variável idade, ou além dela, há que mencionar a 

importância de factores conjunturais que podem ter determinado as datas de 

apresentação dos requerimentos pelos membros desta amostra. Sobre estes 

factores, realçamos novamente, o enquadramento legislativo mais favorável, a data 

de definição do Síndrome PTSD, a criação da rede de apoio, a acção de informação 

específica, pelas Associações e pela Comunicação Social, e a falta de 

acompanhamento destes casos ao longo do tempo, após os incidentes, mesmo 

durante a vida militar, mas sobretudo depois do cumprimento do serviço militar. 

Se o Sistema de Saúde Militar, incluindo as etapas de triagem, tratamento e 

acompanhamento, bem como o respectivo suporte jurídico estivessem idealmente 

adequados, seria de observar uma distribuição contínua, compatível com o ciclo de 

vida humano, ao invés de uma distribuição descontínua, centrada no período 1995-

1999. 

 

HIPÓTESE 4A 

 

A EMERGÊNCIA DE STRESS PÓS TRAUMÁTICO (DSPT) ESTÁ 

CORRELACIONADOS COM O POSTO/ CATEGORIA DO MILITAR QUEIXOSO 

Tabela 69 - Distribuição dos DSPT por categorias 

CATEGORIAS DISTRIBUIÇÃO DISTRIBUIÇÃO POPULAÇÃO N/NE N/NE 

Operacional Operacional Ne N % Crit % 

Praças 108 37,6 33 0,88 0,79 

Sargentos  19 6,6 8 1,21 1,96 

Oficiais 5 1,7 5 2,87 1,99 

Nota: factor 0,348485    

a) Excluíram-se as Categorias militares com N‹5 
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Analisando o número de militares com DSPT e DSPT e doença emocional associada 

(Tabela 69), verifica-se que a distribuição esperada, quando comparada com a 

distribuição operacional típica, revela uma ligeira sobre-representação dos 

Praças, uma sub-representação de Sargentos e uma sobre-representação 

significativa de Oficiais. 

 

Tabela 70 - Distribuição da representatividade da Tipologia III no total das queixas, por categorias 

 

 DSPT TOTAL % 

Praças 33 385 9% 

Sargentos 8 124 6% 

Oficiais 5 54 9% 

TOTAIS 46 563 8% 

a) Excluíram-se as Categorias militares com N‹5 

 

Analisando o peso da Tipologia III (Tabela 70) no total das queixas, por categorias, 

verifica-se que a percentagem, nos Sargentos, é menor do que a média da amostra. 

Os valores obtidos para Oficiais e Praças estão mais de acordo com alguns valores 

de referência descritos para o Exército dos EUA num estudo elaborado nos finais dos 

anos 80 (JAMA, 1988), no qual se refere que cerca de 15% dos veteranos do 

Vietname (os resultados variam em relação a outros veteranos), tiveram em 

determinada altura distúrbios pós-traumaticos de stresse, relacionados com o 

combate, durante ou depois do serviço militar, e que 2,2% tiveram distúrbios no mês 

anterior à participação nesta experiência, parecendo que será mais ao nível dos 

2,2% que se situarão os casos crónicos dos militares deste estudo, afectados com 

DSPT. 

A hipótese formulada de que a emergência do distúrbio pós-traumático de stresse 

(DSPT) está correlacionada com o posto/categoria do militar queixoso confirma-se, 

com algumas reservas, face ao reduzido tamanho da amostra: os Oficiais 

apresentaram mais casos de PTSD, os Sargentos apresentaram menos casos 

de PTSD. 
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HIPÓTESE 4B 

 

A EMERGÊNCIA DE DOENÇA EMOCIONAL (EXCLUINDO O DSPT) ESTÁ 

CORRELACIONADA COM O POSTO/CATEGORIA DO MILITAR QUEIXOSO 

 

Tabela 71 - Distribuição da Doença Emocional por categorias 

CATEGORIAS DISTRIBUIÇÃO DISTRIBUIÇÃO POPULAÇÃO N/Ne N/Ne 

Operacional Operacional Ne N % Crit % 

Praças 108 74,5 58 0,78 0,79 

Sargentos  19 13,1 22 1,68 1,96 

Oficiais 5 3,4 11 3,19 1,99 

Nota: factor 0,6893 

 

Analisando o número de militares (Tabela 71) com doença emocional (excluindo 

PTSD), verifica-se que a distribuição esperada (NE), quando comparada com a 

distribuição operacional típica, revela uma sub-representação de Sargentos e uma 

sobre-representação significativa de Oficiais (comparação entre N/NE vs N/NE 

critico) 

 

Tabela 72 - Representatividade da Tipologia IIIb no total das queixas, por categorias 

CATEGORIAS DOENÇA EMOCIONAL TOTAL % 

Praças 58 385 15% 

Sargentos  22 124 18% 

Oficiais 11 54 20% 

TOTAIS 91 563 18% 

 

Analisando o peso da Tipologia IIIb no total das queixas, por categorias (Tabela 72), 

verifica-se que a percentagem, na categoria de Praças é menor do que a média da 

amostra, e maior para a categoria de Oficiais.  

A hipótese formulada de que a emergência de doença emocional (excluindo PTSD) 

está correlacionada com o posto/categoria do militar queixoso verifica-se: os Oficiais 

apresentaram mais casos de doença emocional (excluindo PTSD), e os Praças 

apresentaram menos casos. 
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Como já se referiu, este resultado é relativamente inesperado porque, em princípio, 

os graduados teriam mais apuradas técnicas de confronto com a stresse de guerra e 

de relativização dos efeitos, no entanto, é de admitir que estejam, como estão, 

sujeitos a uma maior e mais constante ansiedade cognitiva pela responsabilização do 

sucesso do seu comando que pode significar poupar vidas, ou, no caso contrário, ser 

um factor facilitador de baixas; assim, podemos afirmar que sobre os graduados 

recaem os seus próprios problemas de segurança e a angústia da incerteza 

mas, também, responsabilidade pela segurança e vida dos homens que 

comandam. Pesadíssimo fardo que poderá sempre ultrapassar os limites de uma 

boa formação, que nem sempre terá existido. 

 

HIPÓTESE 5 

 

A EMERGÊNCIA DO TRAUMA EMOCIONAL ESTÁ CORRELACIONADA COM A 

ORIGEM GEOGRÁFICA E A HABILITAÇÃO ACADÉMICA DO MILITAR 

REQUERENTE 

Tabela 73 - Emergência do Trauma e a Origem Geográfica do militar 

ORIGEM GEOGRÁFICA DOENÇA EMOCIONAL TOTAL % 

RURAIS 33 209 16% 

URBANOS 54 205 26% 

TOTAIS 87 414 21% 

 

Aplicando o teste de Pearson e relativamente aos dados da Tabela 73, obtêm-se os 

seguintes resultados (p=98%): há diferenças significativas: os militares de 

origem geográfica urbana têm maior probabilidade de se queixar de doenças 

emocionais. (Esta verificação refere-se exclusivamente ao universo de queixosos. 

Eventualmente haverá militares com doenças emocionais que não se queixaram.) 

 

Para verificação da hipótese da correlação entre habilitações académicas e 

emergência emocional utilizou-se apenas a categoria de Praças. 

Esta opção resulta de uma dispersão das habilitações académicas, na categoria de 

Praças, dado que os Oficiais e Sargentos terão como habilitação mínima o ensino 

secundário ou liceal. 
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Tabela 74 - Emergência do Trauma e as Habilitações Académicas do militar 

 PAT3B OBS PAT3B E TOTAL 

Analfabetos 2 3,6 23 

Primária 35 37,1 235 

Secundário 2 3,3 21 

TOTAL 39 44,0 279 

Nota: factor 0,6893  

 

Verifica-se (Tabela 74) que, ao nível dos Praças, considerando a distribuição por 

habilitações literárias da Tipologia IIIb (2 analfabetos, 35 com frequência do ensino 

primário e 2 com frequência do ensino secundário) não se verifica qualquer 

incidência anormal de patologia psicológica relacionada com maior habilitação; os 

resultados efectivos estão de acordo com os esperados. Assim, e com a adequada 

reserva face à dimensão da amostra, não se pode concluir que haja qualquer 

relação entre emergência de psicopatologia psicológica/doença mental e 

habilitação literária. (Esta verificação refere-se exclusivamente ao universo de 

queixosos. Eventualmente haverá militares com doenças deste foro que não se 

queixaram.) 

 

HIPÓTESE 6 

 

OS TEATROS DE OPERAÇÕES (ANGOLA - ANG, GUINÉ - GNB, MOÇAMBIQUE - 

MOZ) ESTÃO CORRELACIONADOS COM OS GRAU DE COMPROMETIMENTO 

BIO-PSIQUICO-FÍSICO ATRIBUÍDOS PELA JHI AOS MILITARES, NAS 

TIPOLOGIAS I, II E III 

 

Analisando a distribuição de desvalorização com valores maiores que 30%, para 

as Tipologias I, II e III, verifica-se que:   

 

A - Há diferenças significativas (p=0,99) entre as Tipologias I, II, III, intra Teatro, 

ou seja, a percentagem de militares com desvalorização > 30% não é constante. 
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Consideremos os Teatros Operacionais: 

 

ANGOLA:  

Tipologia I (Tip I): 20%;  

Tipologia II (Tip II): 65%;  

Tipologia III (Tip III): 89%.  

 MOÇAMBIQUE 

Tipologia I (Tip I.): 26%;  

Tipologia II (Tip II): 73%;  

Tipologia III (Tip III): 100%.  

GUINÉ 

Tipologia I (Tip I.): 17%;  

Tipologia II (Tip II): 57%;  

Tipologia III (Tip III): 79%.  

 

B - Não há diferenças significativas (p=0,60) para as Tipologias I, nos três 

Teatros (AGO 20%; MOZ 26%; GNB 17%).  

C - Não há diferenças significativas (p=0,60) para as Tipologias II, nos três 

Teatros (AGO 65%; MOZ 73%; GNB 57%).  

D - Não há diferenças significativas (p=0,65) para as Tipologias III, nos três 

Teatros (AGO 89%; MOZ 100%; GNB 79%). 

 

 HIPÓTESE 7 

 

OS TEATROS DE OPERAÇÕES (ANG, MOZ, GNB) ESTÃO CORRELACIONADOS 

COM A EMERGÊNCIA DOS TRAUMAS DAS TIPOLOGIAS I, II E III 

 

Como se verificou ao longo do estudo das várias Tipologias, para a I, II e III, nos TO 

de Moçambique e Guiné, de acordo com a proporção estabelecida com base nos 
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efectivos de 2,1 - 1,2 -  e 1 para Angola, Moçambique e Guiné, respectivamente, 

observa-se que o número de casos observados respeita aquela proporção, enquanto 

que no de Angola há uma sub-representação para todas as Tipologias. 

Todavia, quanto à emergência da doença emocional o paralelismo entre 

Moçambique e Guiné quebra-se, havendo uma sobre-representação (1,4, vs 1) 

de casos para o TO da Guiné e uma sub-representação (0,7 vs 1,2) no TO de 

Moçambique; o TO de Angola mantém a sua sub-representação; assim, 

considera-se que está estabelecida esta correlação. 

Os factores que se consideraram mais significativos para estas diferenças são: as 

dimensões dos respectivos TO, as maiores dificuldades dos terrenos: orografia, 

hidrografia, as condições climatéricas e a maior ou mais concentrada actividade 

inimiga. 

Nas doenças emocionais consideram-se como factores agravantes para a Guiné, a 

significativa menor dimensão do território, a atitude mais agressiva do inimigo, o seu 

potencial de fogo, o que aumenta o alerta dos militares para o perigo, aumentando o 

risco de exaustão psicológica (burnout), e, consequentemente, a emergência de mais 

doenças do foro psicológico. 

 

HIPÓTESE 8 

 

A EMERGÊNCIA DOS INCIDENTES/ ACIDENTES COM FERIMENTOS DA 

TIPOLOGIAS I ESTÁ CORRELACIONADO COM O TEMPO DE PERMANÊNCIA 

NO TO, A CATEGORIA/POSTO E A ESTAÇÃO CLIMATÉRICA 

 

Como se verificou, aquando do estudo da Tipologia I, nos gráficos 2 e 3, o número 

de incidentes diminui significativamente a partir dos 12 meses de permanência 

no terreno, mas a diminuição começa a verificar-se antes desta data. É nos 

primeiros três trimestres que ocorrem a maioria dos incidentes com um 

ferimento. 

Verifica-se também que há mais incidentes/ acidentes na época seca (122), 

contra 70 na época das chuvas. Facto que, como já se explicou anteriormente, pode 

ficar a dever-se às dificuldades de progressão apeadas, o que poderia ter efeitos na 
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intensidade da actividade do inimigo ou, então, não se confirmar a ideia de que a 

época as chuvas é mais facilitadora de acidentes de viação. 

No número de incidentes desta Tipologia há uma ligeira sobre-representação 

para as Praças, uma representação adequada de Furriéis, e uma sub-

representação de Sargentos (2,24%) e de Oficiais (1,99%). 

Empiricamente, a uma distribuição operacional típica corresponderia uma distribuição 

uniforme de risco, facto que não se verifica, e os resultados permitem identificar 

que haverá um maior risco para Praças, embora ligeiro, o que se pode dever ao 

cumprimento das técnicas de progressão e combate, de acordo com as quais, o 

graduado, para melhor poder comandar ocupa o lugar que lhe permita o melhor 

exercício da sua acção de comando; assim sendo, só muito excepcionalmente é 

que o graduado ocupará o primeiro ou o último numa progressão apeada, ou 

irá na primeira ou última viatura numa coluna motorizada. Estas circunstâncias 

técnicas podem proporcionar-lhes maior grau de protecção. 

 

HIPÓTESE 9 

 

A ACTIVIDADE OPERACIONAL ESTÁ CORRELACIONADA COM A 

EMERGÊNCIA DOS TRAUMAS DA TIPOLOGIA I, II E III. 

 

Neste contexto traumático a actividade operacional é definida através dos seguintes 

factos ou sintomas: contacto directo, vivência de acontecimento traumático, ou 

vivência continuada de ambiente percepcionado como traumático, e assim 

considerados juridicamente. 

 

Tabela 75 - Actividade Operacional e a Emergência dos Traumas da Tipologia I, II e III 

 CONTACTO DIRECTO CONTACTO INDIRECTO NO 

TIPOLOGIA I 45 32 133 

TIPOLOGIA II 55 37 41 

TIPOLOGIA III 85 28 11 
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Para as Tipologias I e II, o número de elementos NO (não observados) é bastante 

elevado, o que não permite a análise estatística (Tabela 75). Para a Tipologia 

tipo III, com apenas 11 elementos NO, verifica-se que a actividade operacional, 

com contacto directo, está presente em pelo menos 2/3 dos casos. 

Sobre a questão do elevado número de elementos não observados, para a Tipologia 

I e II, uma possível explicação poderá residir na evidência do facto: um ferimento 

simples (Tipologia I) ou um politraumatismo (Tipologia II) é de mais fácil prova, em 

termos processuais, quanto ao nexo de causalidade com o combate ou a acções de 

campanha; sendo a base deste estudo relatórios jurídicos que serviram de suporte à 

decisão final, muitos dos pormenores da descrição dos incidentes não estão 

registados, nem os registos existentes se encontram  de acordo com a terminologia 

técnica das respectivas armas e serviços. 

A Tipologia III, englobando PTSD e PTSD com doença emocional associada, 

determina, implicitamente, um maior cuidado na descrição dos factos, para o 

estabelecimento do nexo de causalidade. Ou seja, o número de NO, na Tipologia III, 

será tendencialmente menor, no caso destes relatórios, por razões processuais. 

Em termos clínicos, os valores observados, estão de acordo com a teoria: a 

emergência do PTSD está correlacionada com acontecimentos e/ou vivências 

traumáticas extremas. 

 

HIPÓTESE 10 

 

O TEMPO DE TRAMITAÇÃO PROCESSUAL ESTÁ CORRELACIONADO COM A 

TIPOLOGIA, O POSTO/CATEGORIA E A HABILITAÇÃO LITERÁRIA. 

 

A equipa pluridisciplinar que realizou o estudo, considera que o tempo de tramitação 

processual, não deve exceder nunca os três (3) anos, face à forte probabilidade de 

agravar os sintomas, sobretudo, nos casos de traumas emocionais porém, considera 

como boa prática a meta dos dois anos, que no caso de patologia muito grave, deve 

reduzir-se a um ano ou menos, e nunca ultrapassar os 18 meses (note-se que estes 

prazos levam em linha de conta que a assistência médica está sempre garantida, e 

que os despachos finais têm, sobretudo, a ver com o acesso a apoios não médicos). 
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Com p=0,90, verifica-se que há diferenças significativas entre os tempos de 

tramitação processual, no Exército, por categorias: os Praças têm um tempo 

médio (3,11 anos) superior ao tempo médio de Furriéis (2,83 anos) e da 

categoria de Oficiais (2,72 anos). 

Para as restantes categorias não há diferenças significativas, em termos 

estatísticos, o que resulta da reduzida dimensão das sub-amostras. 

Como explicação destas diferenças apontam-se algumas possíveis razões, isoladas 

ou associadas: os Praças terão uma menor capacidade de organização dos 

Processos, menor capacidade de descrição do acidente/incidentes, caderneta de 

saúde e processo individual com maiores deficiências de escrituração, maior 

dificuldade em fazer prova dos incidentes, através da audição das testemunhas muito 

dispersas pelo território nacional, com perdas significativas de eficiência pela 

realização de deprecadas e, algumas vezes, enviadas a várias unidades.  

Para verificar se há correlação entre o tempo de tramitação processual e a 

habilitação literária, analisaram-se os tempos, em função das habilitações literárias 

dos Praças. 

Embora haja uma diminuição explícita do tempo de tramitação processual, em função 

da habilitação literária de 6,04 anos tempo médio global, para o caso dos analfabetos 

(n=22), para os 5,30 anos para os Praças com frequência dos antigos 6º e 7º anos 

dos liceus (n=15) e 5,96 anos para os com o ensino primário que são a maioria 

(n=228). Em termos estatísticos, não há diferenças significativas, devido ao 

reduzido número de elementos das diferentes classes de habilitações literárias: 

analfabetos e com ensino liceal. 

 

4.1 - ANÁLISE DE SENSIBILIDADE AOS VALORES CRÍTICOS 

 

A fim de se verificar a sensibilidade do N/Ne crítico utilizado nas tabelas dos valores 

esperados de traumas tendo por base os efectivos da unidade tipo operacional 

teórica utilizada nas várias Tipologias, considerou-se para comparação entre aqueles 

valores, a distribuição dos efectivos por categoria na unidade operacional típica, os 

Batalhões de Caçadores (Aniceto Afonso, sd: 89), atendendo ao seu núcleo 

operacional duro, as companhias de caçadores e o pessoal orgânico com essa 
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especialidade de caçador/atirador. Para esta distribuição, obtiveram-se os valores 

constantes da Tabela 76, para o parâmetro N/Ne. Verifica-se que para as categorias 

de Praças e Oficiais, as diferenças no parâmetro N/Ne são pouco significativas em 

relação aos valores utilizados nas Tipologias (Praças N/Ne critico 0,79, Furriéis 1,58, 

Sargentos 4,20, Oficiais 1,99). 

 

Tabela 76 - Distribuição da representação das categorias na amostra geral, considerando a unidade tipo 

orgânica e operacional (companhias de caçadores) de um batalhão de caçadores 
 

CATEGORIAS DISTRIBUIÇÃO DISTRIBUIÇÃO POPULAÇÃO N/NE 

Operacional Operacional 

Ne 

N % 

Praças 414 476.8 385 0,81 

Furriéis 36 41.5 86 2,07 

Sargentos  12 13.8 38 2,75 

Oficiais 19 21.9 45 2,06 

Totais 481 554 554 1,00 

 

Como variante, considerou-se a distribuição operacional típica das categorias na 

composição dos Batalhões de Caçadores, agrupando na mesma categoria os 

Sargentos e os Furriéis. Para esta distribuição, obtiveram-se os valores constantes 

na Tabela 76 para o parâmetro N/Ne. 

Tabela 77 - Distribuição da representação das categorias na amostra ( alternativa Sarg+Fur) 

CATEGORIAS DISTRIBUIÇÃO DISTRIBUIÇÃO POPULAÇÃO N/NE 

Operacional Operacional Ne N Crit % 

Praças 414 494,9 385 0,78 

Sargentos  48 57,4 124 2,16 

Oficiais 19 22,7 45 1,98 

Totais 481 575 575 1,00 

Nota: factor 
 

Comparando os vários valores N/Ne críticos usados nas várias alternativas - 

alternativa Sargentos e Furriéis: para a unidade tipo operacional teórica utilizada 

aquando da ilustração dos dados nas diversas Tipologias e os das duas alternativas 

da Tabela 76 e 77, não há diferenças significativas para Praças e Oficiais, 

havendo diferenças ao nível dos Furriéis e Sargentos, em que os primeiros 

apresentam valores mais elevados que os revelados pelos Sargentos. Todavia, 

porque a amostra é fundamentalmente constituída por Oficiais, Furriéis e Praças, o 

facto de se adoptar qualquer das alternativas, não afecta o estudo dos dados. 
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V – ANÁLISE E CONCLUSÕES  

1- DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

De seguida, desenvolver-se-ão algumas considerações acerca dos resultados 

encontrados neste estudo, procedendo-se à sistematização e discussão dos 

elementos apurados para cada hipótese.  

 

HIPÓTESE 1 (H1): O NÚMERO DE MILITARES REQUERENTES, APÓS MAIS DE 

DUAS DÉCADAS DO FIM A GUERRA, É RESIDUAL. 

 

A partir da hipótese principal, estabeleceram-se e analisaram-se duas (2) sub-

hipóteses: 

  

Sub-Hipótese 1 - Os 3020 militares requerentes estão englobados no universo dos 

15 000 militares afectados por acidentes, doenças e outras causas. 

 

Sub-Hipotese 2 - Os 3020 militares requerentes não estão englobados no universo 

dos 15 000 militares afectados por acidentes, doenças e outras causas, mas sim num 

universo maior, de 25 000 militares. Ou seja, o número de possíveis queixosos não 

tratados pelo primeiro filtro poderá atingir 10 000 militares, e estes 3020 poderão ser 

uma fracção desses 10 000 militares. 

 

Quer se considere a 1ª ou 2ª sub-hipóteses, os 3020 queixosos deste estudo não 

são um número residual, e revelam diferentes graus de eficácia do primeiro filtro 

(triagem mais precoce durante ou no termo da guerra). 

A eficácia deste filtro variará entre 80%, caso da 1ª sub-hipótese (subh1), ou de 60% 

no caso da 2ª sub-hipótese (subh2). 

Sendo a sub-hipótese 2, pelas razões já aduzidas, a mais provável, podendo 

mesmo o número total de acidentados ultrapassar os 25.000, é de concluir que 

as avaliações dos acidentes/ incidentes/ doenças feitas mais próximas dos 

acontecimentos ou no fim da guerra, e/ou o seu seguimento, quer por força de 

diagnósticos mais optimistas ou com menores recursos de exames complementares, 
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quer no seguimento, por falta de informação dos militares ou de uma adequada rede 

de apoio, revelam défices elevados de eficácia, com acrescido prejuízo para os 

antigos combatentes e a produção da riqueza nacional, consoante o grau de 

afectação dos défices diagnosticados na capacidade de trabalho, produção/ 

produtividade, nos antigos combatentes. 

 

HIPÓTESE II (H2): AS SOLICITAÇÕES TARDIAS ESTÃO CORRELACIONADAS 

COM AS DOENÇAS EMOCIONAIS 

 

Esta hipótese não pôde ser testada em termos práticos, contudo, poderá dizer-se 

em última análise, que em relação à distribuição inicial as doenças emocionais no 

caso das queixas tardias aumentaram a sua representação relativa de um modo 

significativo de 5% para 29%. 

As doenças emocionais, incluindo DSPT e DSPT com psicopatologia associada e 

doença emocional simples primária ou secundária, agrupadas nas Tipologias III, IIIb 

e IV, correspondem 29% da amostra. Verifica-se que representação das doenças 

emocionais é cinco vezes superior à representação imediata, durante a guerra. 

Poderá inferir-se que existe uma eventual emergência retardada destas 

síndromes. Inversamente, as outras doenças, englobadas nas outras Tipologias, 

que correspondiam a 95% da distribuição durante a guerra, passaram para 71% no 

pós-guerra. 

 

HIPOTESE III (H3): AS SOLICITAÇÕES TARDIAS NÃO ESTÃO 

CORRELACIONADAS COM A IDADE DOS MILITARES QUEIXOSOS, AQUANDO 

DA APRESENTAÇÃO DESTAS. 

 

Esta hipótese não é corroborada pelos dados, os indicadores sugerem que as 

solicitações tardias estão correlacionadas com a idade dos militares 

queixosos, no momento da apresentação das queixas. Assim admite-se a 

influência de factores relacionados com o ciclo de vida do indivíduo e o 

correspondente reflexo do processo natural de envelhecimento. Mas, como se 

foi salientando noutras partes do relatório, a esses factores de natureza individual, 

acrescem outros, de natureza sociopolítica e que obviamente condicionam as 

escolhas e as possibilidades de acção deixadas aos indivíduos. Para a matéria em 
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estudo, afiguram-se de elevado relevo as mudanças que decorreram de 

enquadramentos legislativos mais favoráveis, da definição do Síndrome de DSPT, da 

criação da rede de apoio, mas também das iniciativas protagonizadas pelas 

Associações, tudo isso a par de uma acrescida visibilidade social dos problemas e 

consequente acréscimo de acesso à informação. Tratando-se de mudanças 

relativamente recentes, é pois de admitir que no seu conjunto tenham produzido um 

efeito conjuntural.  

 

Se o sistema de Saúde Militar estivesse idealmente adequado, incluindo as etapas 

de triagem, tratamento e acompanhamento, bem como o respectivo suporte jurídico, 

seria de observar uma distribuição contínua (sobretudo para o caso dos ferimentos), 

compatível com o ciclo de vida humano, ao invés de uma distribuição descontínua 

centrada, no caso da amostra, no período 1995-1999. Todavia, na população de 

queixosos verifica-se uma distribuição bimodal para os anos 2000 e 2001. Esta 

diferença, entre os estimadores da amostra e da população deve-se 

fundamentalmente à natureza descontínua da variável dependente (ano de entrada 

do processo no Ramo).   

 

HIPÓTESE IVa) [H4a)]: A EMERGÊNCIA DE STRESS PÓS TRAUMÁTICO (DSPT) 

ESTÁ CORRELACIONADA COM O POSTO/ CATEGORIA DO MILITAR 

QUEIXOSO 

 

A hipótese formulada de que a emergência de stress pós traumático (DSPT) está 

correlacionada com o posto/ categoria do militar queixoso verifica-se, com algumas 

reservas, devido ao reduzido tamanho da amostra. Apuramos que os Oficiais 

apresentam mais casos de DSPT, ao passo que os Sargentos apresentam 

menos casos de DSPT. 

 

HIPOTESE IVb) [H4b)]: A EMERGÊNCIA DE DOENÇA EMOCIONAL (EXCLUINDO 

O DSPT) ESTÁ CORRELACIONADA COM O POSTO/CATEGORIA DO MILITAR 

QUEIXOSO 
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Esta hipótese é parcialmente apoiada pelos dados, no que diz respeito à classe 

de Oficiais e Praças, isto é, os Oficiais apresentam mais casos de doença 

emocional (excluindo DSPT), e os Praças apresentam menos casos. 

 

HIPOTESE V (H5): A EMERGÊNCIA DO TRAUMA EMOCIONAL ESTÁ 

CORRELACIONADA COM A ORIGEM GEOGRÁFICA E A HABILITAÇÃO 

ACADÉMICAS DO MILITAR REQUERENTE 

 

Os militares de origem geográfica urbana apresentam uma maior probabilidade 

de se queixar de doenças emocionais. De referir, contudo, que esta situação 

apenas se refere ao universo de queixosos. Eventualmente poderá haver militares 

com doenças emocionais que não se queixaram. 

Para verificação da hipótese da correlação entre habilitações académicas e 

emergência emocional utilizou-se apenas a categoria de Praças. Nesta 

categoria de militares não se verificam, todavia, diferenças significativas em 

consequência da habilitação, todavia face à dimensão da amostra só se poderá 

dizer que os valores encontrados estão de acordo com os esperados para as 

habilitações de analfabeto, ensino primário e secundário.  

 

HIPOTESE VI (H6): OS TEATROS DE OPERAÇÕES (ANGOLA - ANG, GUINÉ - 

GNB, MOÇAMBIQUE - MOZ) ESTÃO CORRELACIONADOS COM OS GRAU DE 

COMPROMETIMENTO BIO-PSIQUICO-FÍSICO ATRIBUÍDOS PELA JHI AOS 

MILITARES, NAS TIPOLOGIAS I, II E III 

 

Em rigor, esta hipótese não é corroborada pelos dados. Em relação às 

Tipologias I, II e III não se verificam diferenças significativas nos três Teatros 

de Operações. Para verificar esta hipótese o critério considerado foi a distribuição de 

desvalorização superior a 30%, para as Tipologias I, II e III. Assim, verifica-se que há 

diferenças significativas entre as Tipologias I, II, III, mas apenas intra Teatro. Isto 

quer dizer que, a percentagem de militares com desvalorização maior a 30% não 

é constante.  

.  
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HIPOTESE VII (H7): OS TEATROS DE OPERAÇÕES (ANG, MOZ, GNB) ESTÃO 

CORRELACIONADOS COM A EMERGÊNCIA DOS TRAUMAS DAS TIPOLOGIAS 

I, II E III 

 

Esta hipótese é parcialmente corroborada pelos dados. Em relação às 

Tipologias, I, II e III, verifica-se que os TO de Moçambique e Guiné têm um 

número de antigos combatentes de acordo com o número de militares 

envolvidos, tomando por base 100 os efectivos da Guiné. No TO de Angola o 

número esperado de acidentados é menor que o real com base na proporção 

de efectivos envolvidos, de acordo com o anteriormente referido.  

Os factores que se consideraram mais significativos para a obtenção destes 

resultados são: a dimensão dos TO, as maiores dificuldades dos terrenos: orografia, 

hidrografia, as condições climatéricas e a maior ou mais concentrada actividade 

inimiga. 

Os dados permitem concluir que vários destes factores hostis, isoladamente ou em 

conjugação estiveram mais presentes nos TO de Moçambique e Guiné. 

Nas doenças emocionais consideram-se como factores agravantes para o TO 

da Guiné a significativa menor dimensão do território, a atitude mais agressiva 

do inimigo, o seu potencial de fogo, o que aumenta o alerta dos militares para o 

perigo, reforçando o risco de exaustão psicológica (burnout), e, 

consequentemente, a emergência de mais doenças do foro psicológico. 

 

 

HIPOTESE VIII (H8): A EMERGÊNCIA DOS INCIDENTES/ ACIDENTES COM 

FERIMENTOS DA TIPOLOGIAS I ESTÁ CORRELACIONADO COM O TEMPO DE 

PERMANÊNCIA NO TO, A CATEGORIA/POSTO E A ESTAÇÃO CLIMATÉRICA 

 

Esta hipótese não é apoiada pelos dados. O número de incidentes apresenta 

um padrão de diminuição significativa a partir dos 12 meses de permanência 

no TO, contudo, a diminuição dos incidentes começa a verificar-se antes desta data. 

Assim nos primeiros três trimestres ocorrem a maioria dos incidentes com um 

ferimento. Verifica-se, também, que há mais incidentes/ acidentes nos meses 

mais quentes.  
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 HIPOTESE IX (H9): A ACTIVIDADE OPERACIONAL ESTÁ CORRELACIONADA 

COM A EMERGÊNCIA DOS TRAUMAS DA TIPOLOGIA I, II E III. 

 

Esta hipótese não foi verificada pelos dados, porque para as Tipologias I e II, o 

número de elementos não observados (NO) não permite a análise estatística. Para a 

Tipologia tipo III, com apenas 11 elementos NO, verifica-se que a actividade 

operacional, com contacto directo, está presente em pelo menos 2/3 dos casos. 

Assim, parece ser possível referir, embora sem significado estatístico, que o 

contacto directo com o Inimigo se relaciona com os Traumas tipo III. Sobre a 

questão do elevado número de elementos não observados, para a Tipologia I e II, 

uma possível explicação poderá residir na evidência do facto: um ferimento 

simples (Tipologia I) ou um politraumatismo (Tipologia II) é de mais fácil prova, em 

termos processuais, quanto ao nexo de causalidade com o combate ou a 

acções de campanha, pelo que, sendo a base deste estudo relatórios jurídicos que 

serviram de suporte à decisão final, muitos dos pormenores da descrição dos 

incidentes não estão registados, e, muito menos, se encontram registados de acordo 

com a terminologia técnica das respectivas armas e serviços. 

A Tipologia III, englobando DSPT e DSPT com doença emocional associada, 

determina, implicitamente, um maior cuidado na descrição dos factos, para o 

estabelecimento do nexo de causalidade. Ou seja, o número de NO, na Tipologia 

III, será tendencialmente menor, no caso destes relatórios, por razões processuais. 

 

HIPOTESE X (H10): O TEMPO DE TRAMITAÇÃO PROCESSUAL ESTÁ 

CORRELACIONADO COM A TIPOLOGIA, O POSTO/CATEGORIA, E A 

HABILITAÇÃO LITERÁRIA. 

 

Esta hipótese é parcialmente corroborada pelos dados. Verifica-se que há 

diferenças significativas entre os tempos de tramitação processual, no 

Exército, por categorias: os Praças têm um tempo médio de tramitação 

superior ao tempo médio dos graduados. Como explicação para estas diferenças 

existem algumas possíveis razões, isoladas ou associadas: as Praças terão uma 

menor capacidade de organização dos Processos, menor capacidade de 

descrição do acidente/incidentes, caderneta de saúde e processo individual 
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com maiores deficiências de escrituração, maior dificuldade em fazer prova 

dos incidentes, através da audição das testemunhas muito dispersas pelo território 

nacional, com perdas significativas de eficiência pela realização de deprecadas, 

algumas vezes enviadas a várias unidades. 

Em relação à correlação entre o tempo de tramitação processual e a habilitação 

literária, não encontramos diferenças significativas, o que poderá dever-se ao 

reduzido número de elementos das diferentes classes de habilitações literárias.  
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2 - CONCLUSÃO  

 

O universo global de referência neste estudo diz respeito aos militares ou ex-militares 

que, entre 1997 e 2006, apresentaram queixas por danos causados à sua saúde em 

consequência da participação em situações de campanha ou equiparadas. A partir 

desse universo global composto por 3020 indivíduos, construiu-se uma amostra 

aleatória de 575 sujeitos, acautelando a representatividade global das queixosos e as 

respectivas categorias/Postos, excepto no que diz respeito aos Oficiais Superiores, 

que estão sub-representados na amostra e que têm também uma participação 

residual no universo dos queixosos.  

Deste modo, a amostra revela a seguinte composição: 385 (66%) Praças, 86 (15%) 

Furriéis, 36 (6%) Sargentos, 45 (8%) Oficiais Subalternos e Capitães e oito (8) 

Oficiais Superiores. A maioria dos ex-militares encontrava-se a cumprir o Serviço 

Militar Obrigatório.  

Mais de duas décadas após o termo das guerras em que ocorreram os 

incidentes/acidentes que fundamentam a queixa, poder-se-ia esperar um número 

residual de reclamantes. Porém, o estudo permite concluir que o universo de 3020 

reclamantes não é residual. Esta conclusão mantém-se válida, quer se considerem 

as estimativas de 15000 acidentados de guerra (Aniceto, s/d), quer se considerem as 

projecções da ADFA que apontam para um total de 25000, valor este mais realista, 

se atendermos à contabilização de 5779 mortos apenas entre as tropas do 

contingente metropolitano, e tivermos em conta o rácio de um morto para cinco 

feridos estudado pelo Exército dos Estados Unidos.  

Dependendo de se tomar os 3020 queixosos como parte de um total de 15 mil ou de 

25 mil acidentados, pode estimar-se a eficácia do primeiro filtro em, respectivamente, 

80% ou em 60%. Consequentemente, significará que 20% a 40% destes militares 

não obtiveram diagnósticos e/ou encaminhamentos satisfatórios no processo de 

triagem que, habitualmente, ocorre após os acontecimentos traumáticos.  

A relativa ineficácia do primeiro filtro pode dever-se a aspectos organizativos mas, 

nunca se pode dissociar do esforço de guerra, susceptível de potenciar diagnósticos 
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mais optimistas, e de dificultar o adequado e continuado apoio aos militares 

combatentes, como os dados identificam, de um modo indiscutível. 

Para todas as situações analisadas e com base na amostra definida, podem 

concorrer vários factores; o presente estudo, permite explorar alguns desses 

factores, mas não conseguirá ultrapassar certas dificuldades decorrentes do modo 

como este dossier tem sido tratado ao longo do tempo. Note-se, que os dados 

pertinentes para a apreciação destes processos se encontram dispersos por várias 

entidades e em registos de papel, facto que trouxe a este trabalho verdadeiros 

obstáculos, da natureza dos “buracos negros”. Ainda assim, conseguiu criar-se uma 

base de dados a partir da qual se extrai informação sólida, não apenas quanto à 

tipificação dos problemas não identificados no primeiro filtro mas, também, quanto à 

complexa tramitação processual inerente a esses casos.  

Em média, esta tramitação leva cinco (5) anos; todavia, em alguns casos ultrapassa 

a década, e em muito poucos, situa-se por volta dos três (3) anos, tempo que se 

considera o limite superior para que, sobretudo nos casos de profundo sofrimento 

psicológico, os sintomas não se agravem.  

Independentemente do trauma em causa e da Tipologia em que se situa, a idade dos 

queixosos tende a concentrar-se em torno dos 50 anos, isto é, numa fase 

relativamente avançada da idade activa, e quando a reforma começa provavelmente 

a emergir no horizonte. Pouco ou nada haveria de surpreendente, se a maioria das 

queixas configurasse stress pós traumático tardio (PTSD). Ora, em vez disso, o 

estudo revela que mais de metade das queixas (52%) se refere a ferimentos simples 

e múltiplos e, contrariamente ao que, por vezes, se veicula, só 50 ex-combatentes 

(9%) da amostra sofrem de PTSD, havendo, ainda, 110 casos (19% da amostra) 

diagnosticados com doenças do foro emocional, incluindo doenças emocionais 

secundárias, diversas do PTSD.  

De qualquer modo, em relação à triagem inicial feita durante o tempo de guerra, ou 

no final desta (primeiro filtro), verifica-se um incremento significativo das doenças 

emocionais que, então, representavam 5% das queixas (Aniceto, sd: 562). Nesta 

amostra, essa percentagem sobe para 29%, o que se compreende devido a uma 

pluralidade de factores, como seja uma melhor atenção médica para estas doenças, 

antes muito pouco atendidas, e um enquadramento jurídico mais favorável, a par da 

diminuição dos estereótipos: muitos destes ex-militares afectados por doenças do 
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foro emocional chegavam a ser uma espécie de bobos do aquartelamento, 

englobados na categoria dos “cacimbados”. A estigmatização a que ficavam sujeitos, 

contribuiria, eventualmente, para aumentar o seu trauma e, plausivelmente, causaria 

suficiente inibição a que outros militares admitissem, mesmo para si próprios, a 

possibilidade de terem sido afectados por esse tipo de patologias socialmente 

incompreendidas e, de certo modo, também condenadas.  

Os elementos aduzidos podem contribuir para explicar que as queixas tenham sido 

adiadas, até que o enquadramento médico, jurídico e social tenha evoluído para um 

quadro mais amigável. Porém, e talvez a par disso, não é de excluir o efeito do 

avanço na idade que, por um lado, pode trazer mais fragilidades e, por outro lado, 

pode promover o desenvolvimento do sentido crítico com uma avaliação mais 

negativa a dados, a comportamentos e vivências passados. 

Para aprofundar o esclarecimento destas (e de outras) matérias seria necessário 

aceder à história de vida destes ex-combatentes, em situação de entrevista e/ou pela 

análise aprofundada de diários e outros auto-relatos. No entender do grupo de 

trabalho, a continuação da investigação por via de abordagens qualitativas, como as 

mencionadas, não só aportaria aprofundamentos enriquecedores ao conhecimento 

específico da realidade em causa, como seria um importante contributo em termos 

da memória colectiva. 

Quanto à idade tardia da apresentação das queixas dos elementos da amostra, 

como se abordou na hipótese 3, a distribuição das queixas ao longo dos anos 

deveria ser uniforme, sem apresentar qualquer classe modal.  

Como se observa nas Tabelas 67 e 68, não há uma distribuição uniforme ao longo 

dos anos, mas sim uma concentração nos anos de 1995 a 1997, com um pico em 

1997, considerando, por um lado, as idades médias das queixas e, por outro, a idade 

média de 20 anos para cada uma das novas escolas de recrutas (coortes) de 

incorporação entre 1960 e 1974. 

Todavia, face à descontinuidade da distribuição das idades das queixas, os 

estimadores da amostra não coincidem com os da população, nesta, pelas razões já 

suficientemente debatidas, a distribuição das queixas é bimodal com as classes-

moda em 2000 e 2001 (Tabela 17) 

A constatação de um número significativo de feridos obriga a uma profunda revisão 

das metodologias de diagnóstico aquando das ocorrências, no fim da vida militar e 
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no seguimento médico após a vida militar. Sabemos que os militares, para verem os 

seus direitos respeitados esperaram em média cinco (5) ou mais anos, o que é uma 

situação, comprovadamente, traumática e que urge resolver; tudo isto, para além da 

avaliação do prejuízo que os mesmos traumas provocaram ao longo de quase quatro 

(4) décadas, sobretudo para os 25%, aos quais foi reconhecido o Estatuto de DFA 

com direito a apoios significativos, nomeadamente, clínicos, como foi referido no 

capítulo da legislação. 

Ao nível das desvalorizações, mais de metade dos reclamantes teve uma 

classificação entre 1 e 29%; mais de um terço obteve classificação igual ou superior 

a 30%, condição necessária para serem considerados deficientes das Forças 

Armadas, mas não suficiente porque, como já vimos, o estatuto de DFA só é 

atribuído se os traumas resultarem de acções de combate ou equiparadas. 

Ao nível da amostra global, 25% de ex-combatentes (145), obtiveram o estatuto de 

DFA, o que se considera significativo, e até surpreendente, ao nível de um 2º filtro; 

ou seja, num processo de triagem, 30 anos depois das ocorrências, para um 

conjunto de traumas que não se prende com doenças de emergência retardada, mas 

com ferimentos, realidade que perante tão elevados graus de desvalorização deixa 

alguma perplexidade, de como os défices foram suportados até aos 50 e mais anos 

de idade. 

Como se referiu no corpo do relatório, os traumas foram agrupados em seis (6) 

grupos distintos: Tipologia I - um ferimento resultante de um incidente/ acidente; 

Tipologia II - politraumatizados em consequência de um ou vários 

incidentes/acidentes; Tipologia III - PTSD e outras Doenças Emocionais; Tipologia IV 

- Doenças Secundárias, Tipologia V - Doenças Primárias e Endémicas devido aos 

factores ambientais de risco; Tipologia VI - Outros traumas. 

De acordo com esta organização dos dados verifica-se, como era esperado, que ao 

nível da Tipologia I, os Soldados estão ligeiramente sobre-representados, o que já 

acontecia na população estudada; este facto compreende-se, como já foi referido, 

por razões de carácter técnico e, também pela circunstância de, na guerra 

subversiva, haver uma grande utilização de engenhos explosivos nos trilhos e nas 

emboscadas. Os Praças que por razões técnicas e tácticas ocupavam os primeiros 

lugares, ficavam sujeitos a um maior risco.  
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Contudo, na Tipologia II, dos Politruamatizados, já não são os Praças os que estão 

sobre-representados, mas sim os graduados, dado que se revela um pouco 

inesperado, de acordo com o que foi anteriormente exposto.  

Não sendo possível avançar explicações seguras para este facto, por se 

desconhecer em pormenor a natureza dos politraumatismos e, também, pelo 

reduzido número de graduados, no campo teórico, pode admitir-se que a sobre-

representação esteja relacionada com uma melhor identificação dos graduados por 

parte dos adversários ou, eventualmente, resultar de, em certas circunstâncias e 

talvez até por falta de efectivos, os graduados terem participado em acções de que 

resultou maior probabilidade de serem atingidos.  

De facto, nos cerca de 90 politruamtizados, sessenta (60) foram vítimas de vários 

incidentes/acidentes. Apesar de tudo, estas possíveis explicações são meras 

hipóteses a exigirem um mais cuidado estudo científico da guerra e de um ponto de 

vista táctico, porque se há muita ficção, há pouca investigação com adequado nível 

epistemológico e metodológico.  

Na Tipologia III, relativas às doenças emocionais simples, ou nas de PTSD e PTSD 

com psicopatologias associadas, verifica-se uma sobre-representação de Oficiais e 

Sargentos. E, quanto aos Praças, são os de origem urbana que apresentam mais 

sintomas deste tipo. Conjugando esses dois resultados, poderá dizer-se que um 

maior alerta social e conhecimento dos sintomas e/ou melhor informação sobre o 

síndrome, sobre os seus direitos, leva a que populações mais esclarecidas sejam 

mais susceptíveis às doenças emocionais retardadas. 

Deve, também, referir-se que um maior desenvolvimento sociocultural pode apurar a 

análise crítica do passado e encontrar razões éticas, morais, psicológicas e outras 

para que nestes grupos, os sentimentos de culpa ou outros, possam ampliar as 

vivências traumáticas e potenciar os flashbacks. 

Ao nível dos graduados poderá ainda considerar-se, como foi observado em algumas 

missões de apoio psicológico, que alguns apresentavam um nível disruptivo de 

stress, enquanto que, na categoria das Praças, havia uma grande descontracção. 

Estes comportamentos tinham, sempre, como núcleo desencadeante, a 

preocupação, aparentemente excessiva, em relação ao sucesso da missão. Esta 

realidade não interferia aparentemente na estabilidade emocional dos Praças, mas 

afectava muito, alguns graduados. Parece poder adiantar-se como hipótese que, 
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esta permanente preocupação, levará a mais exaustão psicológica que o 

envolvimento dos sujeitos nas acções de combate, em que não se vivenciem 

acontecimentos traumáticos, como mortos e feridos graves. 

De referir, que não se conhecem estudos sobre o stress profissional das chefias 

militares, onde continua a haver alguns interditos, como seja a avaliação do stress do 

comando e a avaliação psicológica para a promoção na carreira; este estudo traz, 

pois, uma matéria nova e de certo modo inesperada à discussão científica. 

Seja como for, apesar deste estudo não aspirar a fazer doutrina sobre esta ou outra 

qualquer matéria – até porque as suas conclusões só são generalizáveis para o 

universo de 3020 ex-combatentes que por volta dos 50 anos de idade e cerca de 30 

anos depois das ocorrências, se queixam - face às ocorrências referidas e aos 

dados, parece ser aconselhável uma melhor preparação psicológica dos graduados 

para lidarem com os stressores, quer de um ponto de vista prático, quer teórico. 

Na análise das restantes Tipologias (IV e V) por terem um carácter mais clínico, e por 

não ter sido possível juntar ao grupo de trabalho alguns dos médicos pessoalmente 

disponíveis, por falta de anuência da Direcção do Serviço de Saúde do Exército, não 

se poderá fazer uma análise muito detalhada; contudo, sempre se dirá que as 

doenças emocionais, naturalmente desenvolvidas pelo mero stress das vivências de 

campanha ou por ruminação em consequência de sintomas de outras, têm larga 

representação, facto que nos reporta para a preparação técnica e psicológica dos 

militares, e para os critérios de selecção que num quadro de guerra tendem a ser 

menos exigentes para se responder ao esforço de guerra. 

Interessa referir que, em 1960, foi criado o Centro de Estudos Psicotécnicos do 

Exército que deve ter tido, na época, a sua acção muito limitada, tal como voltou a 

acontecer durante a década de noventa e no início de 2000, quando o recrutamento 

era insuficiente para satisfazer as necessidades. Sublinha-se que a diminuição das 

exigências na selecção pode potenciar as mais perversas consequências, como seja 

um elevado risco de stress, físico, psicológico, cultural e sexual, quer no caso dos 

teatros de operações de alta ou média intensidade, quer naqueles em que as 

diferenças culturais são muito díspares, por exemplo, no contexto do confronto 

cultural entre a civilização ocidental e oriental. 

Ao nível das doenças endémicas, nomeadamente a malária, pode dizer-se que a sua 

representação nesta amostra é residual. Facto que mostra que a prevenção primária 
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foi eficaz, ou que esta doença apresenta um elevado grau de remoção espontânea, 

ou ainda que a prevenção secundária foi eficaz eliminando eventuais sequelas. 

Regista-se, ainda, um significativo número de doenças da audição e um número 

menor do que expectável de doenças do aparelho digestivo, matérias que 

requereriam uma análise médica que, pelas razões já expostas, está fora da 

competência técnica deste grupo de investigadores.  

Os dados também revelam que os combatentes mais afectados, são os militares de 

Infantaria, (250) cerca de 43% da amostra, a que se seguem pela ordem que se 

indica os de Transportes (53), atiradores de Artilharia (30), e depois Transmissões e 

Reabastecimentos; ou seja, na primeira linha dos mais afectados encontramos as 

especialidades vocacionados para cumprirem as suas missões através de 

deslocamentos apeados ou motorizados nas picadas ou nos trilhos (ao seu lado, 

para evitar as minas) que cruzavam em todos os sentidos belas florestas tropicais e 

savanas, embora, escondendo morte e dramas.  

Também, como era esperado, cerca de 25% dos Praças ou eram analfabetos, ou 

não tinham o ensino primário completo. Nesta amostra, por motivos ligados ao 

desenvolvimento urbano que se operou em Portugal desde 1960 até à data do censo 

que se consultou, há um equilíbrio entre militares de origem urbana e rural.  

No âmbito das doenças emocionais diversas do PSTD, verifica-se que há uma 

correlação positiva significativa com a origem geográfica: os urbanos apresentam 

mais casos, o que pode dever-se a melhor acesso à informação, e como estamos a 

tratar de casos com emergência tardia, não será de excluir a emergência de uma 

maior consciência crítica em relação à própria guerra e/ou aos comportamentos de 

guerra, podendo espoletar mais traumas no âmbito destas doenças, como 

ansiedade, depressão, neuroses etc.  

Poder-se-ia supor que, um certo grau de rusticidade, actuasse como uma espécie de 

protector para a disfuncionalidade psicológica, mas os dados recolhidos não 

permitem confirmar ou infirmar esta hipótese.  

Quanto aos casos de PTSD e PTSD com psicopatologia associada, a pouca 

dimensão da sub-amostra, ao contrário do que se esperaria dada a insistência com 

que ultimamente se alude a este tipo de trauma, não permite fazer qualquer análise 

com relevância estatística, embora se possa adiantar que os Oficiais da amostra são 

os mais sobre-representados (2,54 vs 1,99, Tabela 44); os Sargentos estão sub-
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rerepresentados (3,81 vs 4,20, idem), e as Praças estão ligeiramente sub-

representadas (0,78 vs 0,79, idem).  

Pelos dados verifica-se que o maior esforço de guerra se desenrolou entre 1963 e 

1972, havendo uma significativa diminuição do número de ocorrências em 1974, 

apenas quatro (4), contra uma média de vinte e cinco (25) a trinta (30) nos anos 

anteriores (Tabela 11). 

Quanto aos Teatros de Operações de Angola (ANG) Moçambique (MOZ) e Guiné 

(GNB) e considerando a correlação entre os efectivos envolvidos em cada TO de 2,1, 

1,2 e 1,0, respectivamente, os dados revelam que o TO ANG tem no conjunto dos 

incidentes/acidentes das várias Tipologias uma sub-representação significativa de 

1,6 versus os 2,1 esperados; ou seja, 224 traumatizados efectivos, contra 294 

esperados. O TO MOZ também está sub-representado, com 0,86 de 

traumatizados/doentes contra os 1,2 esperados; ou seja, tem 146, quando o número 

esperado de acordo com aquela proporção e mantendo-se um grau de risco provável 

igual para todos os TO, seria de 175.Finalmente, o TO da GNB está ligeiramente 

sobre-representado, deveria apresentar 146 que seria a base 1, e apresenta 169 que 

é 1,2. Estes dados parecem assim questionar a hipótese de que o risco seria idêntico 

em todos os TO. Com efeito, o risco aparece como mais atenuado em Angola, o que 

se pode dever à grande extensão do território, e que era um facto que trazia 

dificuldades acrescidas ao adversário mas, também, a lutas inter e intra movimentos 

de libertação e até à aliança de não agressão entre o Exército Português e a UNITA. 

Em Moçambique, para as Tipologias I, II e III, os resultados efectivos estão de 

acordo com os esperados, o mesmo se passando com o TO da Guiné. Todavia, este 

paralelismo é rompido numa Tipologia significativa, a das doenças emocionais, 

diferentes de PTSD, ou ainda em outras, mas que não foram estudas segundo esta 

óptica.  

Perante os dados, pode considerar-se que ao nível do risco de incidentes/acidentes 

os TO de MOZ e GNB apresentam um mesmo grau de risco médio provável, porém, 

o risco de traumas derivados de maior alerta social e exaustão psicológica é mais 

significativo no TO GNB. Este facto poderá ter a ver com a menor dimensão do 

território, um inimigo aguerrido, motivado e exercendo uma grande pressão militar e 

psicológica sobre as nossas tropas, com resultados significativos no equilíbrio 

psicológico dos militares. Naturalmente, um pequeno território, com um clima e 
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orografia hostis e com pouco espaço para as actividades recreativas e anti-stresse é, 

só por si, um motivo para desencadear síndromes na área emocional, o que no seu 

conjunto poderá explicar a emergência de maior disfuncionalidade psicológica entre 

os ex-combatentes do TO da Guiné.  

Nas Tipologias I, II e III ressalta que os ex-combatentes desempenhavam funções de 

carácter operacional, e que sempre que os casos não observados não são 

significativos, de um modo claro, as ocorrências/incidentes/acidentes foram no 

contacto directo (emboscadas, golpes de mão, assalto a posições do Inimigo). O 

mesmo se passa no caso dos ferimentos simples, só que nesta Tipologia (I) os casos 

de não observado são significativamente superiores aos observados. 

Quanto aos meios que provocaram os traumas, verificámos que são, sobretudo, os 

engenhos explosivos (minas e armadilhas), o que é muito característico na guerra 

subversiva. Têm ainda significado os acidentes de viação, neste caso, poderão estar 

associados a acções do inimigo, como emboscadas, e ainda têm significado os 

ferimentos por granadas e tiros. Estes dados parecem indicar que, no primeiro filtro, 

os grandes feridos foram devidamente tríados, não constituindo parte significativa do 

universo destes queixosos. 

Para as doenças emocionais PTSD e outras é referido como meio espoletador do 

trauma a vivência geralmente repetida de acontecimentos traumáticos, como 

emboscadas e outros, sem que o queixoso tenha sido fisicamente atingido, mas terá 

assistido a ferimentos e mortes de camaradas seus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Estudo das Doenças e Acidentes Profissionais em meio Militar 

   
2009/2010 

 

203 

 

 

3 - ANÁLISE PROSPECTIVA 

 

A população-alvo considerada neste estudo, 3020 elementos, prestou serviço nos 

Teatros de Angola, Moçambique e Guiné, entre 1960 e 1974. A idade de 

apresentação das queixas, para todas as Tipologias estudadas 

(incidentes/acidentes/doenças), situa-se entre 50 e 55 anos. 

Com base nesta faixa de idades, é de prever que o ciclo das queixas 

decorrentes da Guerra de África terá o seu término até 2010. Esta faixa etária 

dos 50-55 anos de idade, poderá para além das doenças adquiridas durante a 

vida militar, estar fortemente correlacionada com a aproximação às situações 

de reforma ou pré-reforma, quer por força da idade, das doenças profissionais 

eventualmente adquiridas e, das baixas habilitações literárias (situação revelada na 

caracterização da amostra, ao nível das Praças) e qualificações profissionais. 

Admitindo a correlação entre a idade média das queixas e a aproximação às 

situações de reforma ou pré-reforma, é provável que, face ao aumento da idade 

de reforma, se verifique um deslocamento das médias, para a faixa etária 55-60 

anos. Nesta hipótese, o término das queixas ocorrerá em 2015.  

Mantendo-se a média de queixas, 300 queixas/ano, é de esperar um adicional 

de 1800 queixas. Com um tempo médio de processo de 5 anos, isto significa que os 

últimos casos terão a sua conclusão em 2020 (valores médios). 

Destes 1800 casos, 10 % deverão ser não classificados, isto é, a queixa não está 

correlacionada com a vida militar, 25% deverão ter acesso ao Estatuto de 

Deficientes das Forças Armadas e 65% deverão ter uma desvalorização ligeira, 

moderada ou grave (neste último caso, não reunindo as condições para acesso ao 

Estatuto de Deficiente das Forças Armadas, apesar de apresentarem uma 

desvalorização igual ou superior a 30%). 

Os custos totais englobam a estrutura médica, jurídica e administrativa associada, a 

assistência médica e sanitária decorrente da sua classificação enquanto doença 

profissional, bem como as pensões e isenções fiscais. Os custos de estrutura, 

referentes à guerra de África, cessarão em 2020, e os restantes custos 

cessarão em 2035, considerando uma esperança de vida de 80 anos. Contudo, 
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apesar de se sinalizar uma eventual correlação entre a idade da apresentação da 

queixa e a da pré-reforma ou reforma, interessa, no entanto, referir, de um modo 

inequívoco, que o rigoroso processo de avaliação das queixas estabelece que 

em 90% dos casos há um nexo de causalidade entre as queixas com 

incidentes/ acidentes/ doenças da vida militar.  

De acordo com os novos conhecimentos científicos e o grande debate que corre na 

sociedade civil (e que também contamina a percepção geral no interior das Forças 

Armadas), este quadro de estabelecimento do nexo de causalidade, seria mais 

esperado nas doenças do foro psicológico, espiritual e mental, face à emergência 

retardada do PTSD. Todavia a maioria dos queixosos não é deste foro, o que levanta 

a questão da eficácia das triagens precoces e do seguimento destes militares, como 

largamente debatemos nas hipóteses, discussão dos resultados e propostas. 

As novas missões em que as Forças Armadas Portuguesas se encontram 

envolvidas, iniciadas concretamente pelas Forças Nacionais Destacadas (FND) em 

1997, e as missões de observação da ONU/EU,  têm um carácter distinto da guerra 

de África. 

No caso das FND, trata-se de operações de baixo risco físico e médico-sanitário, de 

curta duração (6 meses com possibilidade de repetição voluntária), e com elevado 

desgaste psicológico, se considerarmos as primeiras missões na Bósnia, Kosovo, 

Timor e Afeganistão, conforme os relatórios produzidos pelo Centro de Psicologia 

Aplicada do Exército (Revista de Psicologia Militar, edição do CPAE, nº 13/2002 e nº 

14/2003).  

O risco das doenças emocionais nos Teatros Operacionais onde se integram as FND 

terá, sobretudo, a ver com as queixas dos acontecimentos de vida relativos aos 

familiares dos militares, com a rotina, com as diferenças culturais e o contacto inicial 

com níveis de destruição massivos provocados pelas várias guerras civis, 

provocadoras de estados de miséria infra-humanos em elevada escala. É, pois, de 

admitir um maior peso em queixas retardadas, no domínio das doenças 

emocionais, com um número muito reduzido de casos de stress pós-

traumático. 

Assim, se nada de diferente for feito, se a média de idades das queixas se mantiver 

por volta dos 50 anos de idade, é de prever que a partir de 2027 se inicie o ciclo 

de queixas de militares das FND. É de prever também que, apesar destes 



 Estudo das Doenças e Acidentes Profissionais em meio Militar 

   
2009/2010 

 

205 

 

militares serem voluntários, da evolução da economia nacional poder conduzir a uma 

eventual retracção das pensões de reforma e de uma maior capacidade reivindicativa 

de direitos, o número de queixosos possa ser, de modo significativo, 

proporcionalmente superior aos anos da guerra de África. 

Com o actual sistema de queixas, de avaliação, de tramitação processual e de 

despacho final, e mantendo-se a idade média de apresentação da queixa, 

haverá encargos (médico-sanitários administrativos e de pensões) num 

período da ordem dos 30 anos, correspondente ao tempo entre a idade de 

apresentação da queixa e a esperança média de vida, 80 anos de idade. 

Face aos cenários de empenhamento das FND de baixa conflitualidade, é 

expectável uma diminuição no acesso ao Estatuto de DFA em queixas 

retardadas. Para Teatros de conflitualidade média ou elevada (Afeganistão, 1ª e 

2ª Missão na Bósnia, Kososvo e Timor) é provável a existência de 20-25% de 

queixas de stress pós-traumático e/ou psicopatologia associada, em queixas 

retardadas. 
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4 – PROPOSTAS 

PROPOSTA 1 

 

CRIAÇÃO DE UMA REDE MÉDICO-SANITÁRIA-SOCIAL DE APOIO AOS EX-

MILITARES 

Todos os militares devem possuir uma Caderneta de Saúde, actualizada que os 

acompanhe ao longo de toda a vida, durante e após o serviço militar, onde será 

escriturada toda a sua história clínica, estabelecendo nexos de causalidade entre 

estados de morbilidade e a vida militar. 

O acompanhamento médico-sanitário deverá incluir um exame médico no final do 

serviço militar e exames periódicos, realizados no contexto do Sistema Nacional de 

Saúde.  

Este sistema, a inserir no Sistema Nacional de Saúde, seria uma evolução da actual 

Rede de Apoio ao Stress Pós-Traumático, para uma Rede de Apoio aos ex-Militares, 

ou seja, um subsistema dentro do SNS.  

Todos os dados referentes a acidentes/incidentes/ doenças dos militares seriam 

registados na base de dados anexa a este trabalho, que ainda pode ser alargada e 

aperfeiçoada, permitindo a rápida avaliação da situação de todos os militares, bem 

como dos custos associados.  

Em Outubro de 1989, um grupo de vinte e cinco (25) Portugueses, onde se incluíam 

três Oficiais do Exército, deslocou-se à Namíbia, em apoio da missão das Nações 

Unidas, para supervisionar o processo eleitoral, iniciando um processo resultante de 

um novo tempo estratégico. Desde essa data, o Exército tem participado num novo 

tipo de operações militares. Estima-se que, nos últimos 20 anos, participaram em 

missões de Paz no exterior do Território Nacional cerca de 20.000 militares. 

Este número é uma estimativa, e como tal revela a subjacente necessidade de se 

obter uma base de dados com os efectivos e os Teatros de Operações em que os 

militares têm participado. 

Face ao exposto, propõe-se que: 
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1. Num curto espaço de tempo se dê início à construção de uma base de dados 

adaptada a partir da base criada nesta investigação, com a finalidade de se 

evitarem os erros silenciosos do passado. 

2. Que esta base de dados esteja centralizada no Estado-Maior do Exército e na 

Direcção de Administração de Recursos Humanos. 

Vantagens: 

 A correcta e adequada escrituração, permite uma completa transparência e 

rigor na atribuição do nexo de causalidade, entre a doença e a vida militar; 

 Reduz ou elimina todo o processo de prova do nexo de causalidade actual 

com manifesto défice de fiabilidade. Recorre-se, excessivamente, às 

memórias de guerra que, 30 anos após as ocorrências estão, naturalmente, 

contaminadas por “estórias” e acontecimentos sobrevindos, como todos 

naturalmente reconhecem. Todos, ou quase todos, já fomos sujeitos e 

espectadores no âmbito das narrativas de vida.  

 Corresponde a uma obrigação do Estado; 

 O acompanhamento médico especializado e contínuo no tempo poderá, no 

caso das doenças emocionais, constituir-se como forma de prevenção ou 

redução de episódios de stress pós-traumático; 

 Para os restantes incidentes/acidentes/ doenças que, na Guerra de África, 

excedem os casos de PTSD e psicopatologia associada e outras doenças 

emocionais (29% vs 71%), o acompanhamento médico especializado e 

contínuo no tempo, poderá traduzir-se numa melhor qualidade de vida e numa 

redução dos deficits bio-fisico-psicológicos ao longo da vida; 

 Face aos dados que este trabalho disponibiliza, quer pela quantidade e 

qualidade dos outros traumatismos de guerra, a transformação da rede de 

apoio ao PTSD em rede de apoio aos ex-militares, é um acto da mais 

elementar JUSTÇA e um IMPERATIVO ÉTICO, e mesmo CONSTITUCIONAL, 

restabelecendo a legítima e justa igualdade de direitos entre todos os 

servidores da Nação que se encontram no exercício da função militar. Este 

tratamento excepcional justifica-se por serem, os militares, os únicos que, 

profissionalmente, em nome da Nação e por sua determinação, fazem a 

guerra, e a guerra é uma situação social e humana anormal e limite. 
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Desvantagens e vantagens: 

 O actual sistema não trata todos os ex-militares mas, apenas, os que se 

queixam. Nesta perspectiva, o sistema proposto, embora mais justo e moral, 

poderá ser mais dispendioso. Porém, considerando a melhor qualidade de 

vida e a redução da gravidade dos deficits bio-físico-psicológico, poderá 

contribuir para a melhoria do potencial humano da Nação. Sendo assim, o 

sistema proposto é globalmente menos dispendioso. 

 Os ganhos mesmo financeiros a longo prazo tenderão a eliminar os custos 

iniciais da sua execução. 

 

PROPOSTA 2 

 

SIMPLIFICAÇÃO DO PROCESSO MÉDICO-JURÍDICO-ADMINISTRATIVO DE 

MODO A REDUZIR O TEMPO MÉDIO DE TRAMITAÇÃO DE 5 ANOS 

(EXCESSIVO) PARA UM TEMPO MÁXIMO DE 3 ANOS (LIMITE MÁXIMO 

ACEITÁVEL) E MÉDIO DE 2. 

 

Justificação técnico-científica para o limite máximo proposto: 

 

A equipa pluridisciplinar que realizou o estudo, considera que o tempo de tramitação 

processual não deve exceder nunca os três (3) anos, face à forte probabilidade de 

agravar os sintomas, sobretudo nos casos dos traumas emocionais. Todavia, 

considera como boa prática a meta dos dois anos que, no caso de patologias muito 

graves, com queixosos com idades muito avançadas (superior aos cinquenta e cinco 

(55) anos) e em situações socioeconómicas muito difíceis, ainda deveria reduzir-se o 

máximo possível, atribuindo-lhe um elevado grau de procedência.   

Refere-se que estes prazos, levam em linha de conta que a assistência médica está 

sempre garantida e que os despachos finais têm, sobretudo, a ver com o acesso a 

apoios não médicos; nos casos graves e muito graves, sobretudo nos ex-militares 

com idade avançada, a defesa legítima de bens patrimoniais do Estado, isto é, de 

todos nós, por excesso de zelo, o processamento burocrático muito lento e 
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excepcionalmente complexo, associado a algum grau de improficiência e o próprio 

desinteresse por este casos, pode ter um efeito destrutivo nestes concidadãos, 

criando um verdadeiro direito suplementar a indemnizações posteriores pelo, 

eventual, agravamento dos sintomas que os atrasos provocam nomeadamente, ao 

nível emocional.  

 

CONSIDERANDO:  

 

O tempo de Tramitação Processual de Processos por Acidente/Doença e DSPT, 

podemos referir que quase diariamente são dirigidos ao Arquivo Geral do Exército 

requerimentos de cidadãos que, durante a sua passagem pelas fileiras, foram vítimas 

de acidente ou doença ou até de stress. Para o efeito, o cidadão deve fazer, nos dois 

primeiros casos, um requerimento dirigido ao Exmo. Sr. Chefe de Estado Maior do 

Exército, solicitando a revisão do seu processo por acidente/doença, nos termos do 

nº 3 da Portaria 162/76 de 24 Março, com redacção dada pela Portaria 114/79 de 12 

de Março, a fim de ser presente a uma Junta Hospitalar de Inspecção (JHI) e lhe ser 

atribuída uma desvalorização funcional em virtude da diminuição da sua capacidade 

geral de ganho. Neste caso, o requerente terá que juntar um atestado médico 

comprovativo da sua situação clínica. No segundo caso, referente ao DSPT, todo o 

trâmite processual tem início no centro de saúde da área da sua residência. 

O ex-militar faz entrega do seu requerimento no Arquivo Geral do Exército (ArqGEx) 

e a Instituição elabora uma informação sobre o mesmo e sobre a documentação48 

que está à sua guarda respeitante ao requerente; produz-se, então, uma nota49 que 

remete à Direcção de Administração de Recursos Humanos (DARH), sita no Porto. 

Os requerimentos e atestado médico são acompanhados da citada informação 

(modelo 16) e de toda a restante documentação atinente ao ex-militar e enviado à 

DARH que despacha, isto é, atribui-lhe a informação de deferido ou de indeferido. No 

primeiro caso, remete o requerimento e demais documentação relacionada para o 

Comando da área de residência do requerente; este Comando reenvia para a 

Unidade/Estabelecimento/Órgão (UEO) sob o seu comando, onde é nomeado um 

Oficial da sua Secção de Justiça, quando ela exista, que faz as diligências achadas 

                                                           
48

 Informa se existe Processo Individual, Processo Clínico, entre outros com interesse para a questão. 

49
 Nota é o nome da correspondência trocada entre entidades militares. Em anexo, um modelo desta nota. 
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por convenientes50. Concluídas estas diligências a UEO devolve toda a 

documentação à DARH e esta reenvia para a Direcção de Saúde (DS), entidade que 

autoriza a Junta51. Ora, é neste ponto que terminam todas as diligências das UEO, 

deixando de ter contacto com o resto do caminho processual, isto é, até que este 

fique terminado para que o cidadão possa ser convocado para uma Junta de 

Inspecção. 

A DS envia este processo para o Hospital Militar da área de residência do requerente 

ou a outros, desde que o requerente assim o deseje. O Hospital, por sua vez, marca 

a consulta e informa o ArqGEx da data da Junta. Por sua vez, o ArqGEx envia por 

correio, com aviso de recepção, a informação ao requerente e elabora uma guia de 

marcha que lhe é, igualmente, enviado. 

Depois de ter sido submetido à JHI, o Hospital informa o resultado ao requerente52. 

Posteriormente, o Hospital devolve o processo à DS e, desta, é enviado à DARH 

para homologação da JHI. Daí, seguirá para a DJD onde o Director submete à 

consideração da CPIP que receberá a sua homologação. Deste ponto, partirá para o 

GabCEME de onde apenas transita para o MDN onde receberá o Despacho de DFA, 

ou não. Após despacho do Ministro, regressa ao GabCEME que o reenvia para a 

DARH que analisa e organiza o processo, pede documentos ao ArqGEx que, em 

algumas trocas de correspondência com a DSP, prepara uma nova guia de marcha e 

junta tudo para envio à DARH, a qual terá como tarefa final o envio de toda a 

documentação (agora de processo por invalidez) para a CGAp ou CNP que 

convocará o ex-militar para uma sua Junta Médica e efectua o cálculo da Pensão. 

Após todos estes procedimentos, será finalmente publicado em Diário da República. 

Pelo acima referido, torna-se óbvio que todo este caminho é moroso, levando mesmo 

anos a ser percorrido. Além disso, para que tanto os requerentes como as entidades 

intervenientes, possam saber qual a situação em que se encontra o processo, é dado 

                                                           
50

 Os Oficiais das UEO iniciam os processos sumários e efectuam uma série de diligências que vão desde a abertura do 

processo, passando pela audição do requerente e de testemunhas, pela solicitação ao ArqGEx de documentação, etc, 

terminando com o envio do processo para a DARH. A partir desse momento, eles desligam-se completamente porquanto a 

suas acções terminaram. Um aspecto que merece alguma atenção é o modus facendi dos processos que difere de unidade 

para unidade e de oficial para oficial, uma vez que cada um trabalha naqueles processos não só com base na lei como 

também na sua própria personalidade. 

51
 Tanto o ArqGEx como todas a entidades envolvidas vão acompanhando todos os passos que o Processo vai tendo até à 

sua finalização. Assim, em qualquer momento, o cidadão poderá saber em que situação se encontra o seu processo. 
52

 Este concorda ou não com a decisão. 
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conhecimento a todos sempre que o processo sofre alguma alteração, facto que 

resulta numa redundância documental exagerada. Por outras palavras, quando uma 

entidade envia o processo ou faz uma diligência, qualquer que ela seja, da sua 

correspondência faz cópias que envia para todos os outros. Se fizermos uma análise 

dos custos apenas relativo a este procedimento de controlo, em termos de correio, 

depreendemos logo que estes são elevados. E, se adicionarmos o valor em 

vencimentos das pessoas hipotecadas à replicação de documentos que cada 

entidade mantém à sua guarda em pastas, que contêm cópias e cópias de todos os 

documentos elaborados, então esse valor sobe consideravelmente. 

 

PROPÕEM-SE: 

Para dar maior celeridade e uniformidade na elaboração dos processos por 

doença/acidente e de stress, dever-se-iam formar três equipas de trabalho53 e, a 

cada uma delas seria atribuída uma das ex-Províncias Ultramarinas mais 

significativas54. Estas equipas estariam sediadas em Lisboa, por exemplo, no Arquivo 

Geral do Exército55, uma vez que, por estarem nas mesmas instalações onde estão 

arquivados todos os processos individuais dos ex-militares que requerem a 

qualificação de DFA, não se perderia, por um lado, recursos de tempo e dinheiro em 

correspondência, como acontece com as unidades que solicitam ao ArqGEx os 

citados processos individuais e, por outro lado, porque seriam sempre os mesmos 

sujeitos constituintes da equipa que trabalhavam estes casos, logo, usando um 

objectivo e idêntico critério de trabalho, para além de se especializarem num mais 

abrangente conhecimento da realidades de cada ex-Povíncia Ultramarina56 à sua 

responsabilidade, no seio da qual os ex-militares adquiriram as doenças/acidentes, 

para além de poderem, igualmente, conhecer melhor as testemunhas, as quais 

podem ser potenciais candidatas a serem consideradas, igualmente, DFA57. 

                                                           
53

 Cada equipa deve ser formada por um oficial, dois sargentos e uma praça. Não quer isto dizer que o efectivo não possa 

variar em função de necessidades resultantes do volume de trabalho. 

54
 Moçambique, Angola e Guiné. 

55
 Estas equipas não necessitavam de estar dependentes da chefia daquele Órgão. 

56
 Diminuiria as possíveis tentativas de fraude por parte de requerentes oportunistas. 

57
 Algumas testemunhas poderão candidatar-se a DFA mesmo sem razão, apenas pelo facto de poderem receber benefícios 

que outros que realmente são receberam ou ainda estão à espera de vir a receber. Por outras palavras, diminuiria as 

tentativas de fraude. 
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De uma forma mais sintética, é nossa opinião que a existência dessas equipas de 

trabalho que pudessem substituir os Oficiais de Justiça das diversas UEO teriam as 

seguintes vantagens: 

 Libertariam os recursos humanos das UEO e dos Comandos Funcionais; 

 Poupariam tempo entre o pedido do ex-militar e a sua satisfação; 

 Teriam acesso directo à informação disponível no ArqGEx relacionada com o 

requerente, nomeadamente: 

 Acesso às Ordens de Serviço das diversas Unidades por onde o 

requerente passou durante o cumprimento do serviço militar; 

 Acesso aos boletins clínicos dos requerentes; 

 Acesso imediato às moradas, muitas delas actuais, das 

testemunhas; 

  Acesso à documentação existente no Arquivo Histórico Militar, 

nomeadamente: Ordens de Operações e Histórias das 

Unidades. 

Um outro aspecto merecedor de reflexão e que constitui parte integrante desta 

proposta, está relacionado com a criação de uma Base de Dados à qual todas as 

entidades teriam acesso o que evitaria, consideravelmente, o consumo de papel e de 

outros consumíveis associados, os portes de correio por envio de cópias a todas as 

entidades e a inconveniente ocupação de espaço com arquivos repetidos em cada 

UEO por onde transitam os processos. De facto, com esta Base de Dados, apenas 

seriam elaborados os documentos mínimos e necessários para o decorrer do 

processo, pois estes seriam enviados apenas para quem tivesse a responsabilidade 

de trabalhar o processo no passo seguinte. Assim sendo, a Base de Dados seria 

sempre actualizada em tempo oportuno pelo que, tal como inicialmente foi dito, quer 

o cidadão quer as entidades envolvidas saberiam em que ponto se encontraria o 

processo. 

Observemos os esquemas explicativos apresentados de seguida: 
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ESQUEMAS EXPLICATIVOS 
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PROPOSTA 3  

 

PREENCHIMENTO DA BASE DE DADOS COM TODOS OS 

INCIDENTES/ACIDENTES/ DOENÇAS DOS MILITARES 

 

A base de dados anexa a esta investigação deveria ser atribuída a uma entidade/ 

órgão, a criar na dependência do Serviço de Saúde do MDN que, em estrita ligação 

com Arquivos Gerais dos Ramos e os respectivos Comandos Operacionais, 

preencheria os respectivos campos, de modo a fazer-se a monitorização sistemática 

e permanente de todo este processo.  

Este procedimento seria, absolutamente, indispensável para a definição de 

adequadas políticas de prevenção, formação e apoio aos militares e ex-militares 

mas, também à boa gestão dos recursos públicos e ao cálculo das despesas de 

defesa e do cumprimento dos compromissos internacionais que deveriam ser 

comparticipados pela comunidade internacional e pelos países beneficiários. 
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PROPOSTA 4  

 

MODELO DE AVALIAÇÃO BIO-PSICO-SOCIAL E JURÍDICO COMUM A TODOS 

OS RAMOS DAS FORÇAS ARMADAS. 

 

Conquanto o Exército seja o Ramo mais afectado, por ter mais efectivos envolvidos 

nesta problemática, constitui um direito inalienável de todos os cidadãos terem 

acesso aos mesmos direitos, (esta problemática tem um significado crucial 

inultrapassável) em igualdade de circunstâncias, independentemente do Ramo onde 

prestaram serviço; e, mesmo dentro do mesmo Ramo, os resultados não podem 

depender da subjectividade das Junta de Inspecção Hospitalares ou de critérios 

avulsos em termos da prioridade que diferentes Comandantes ou Oficiais de Justiça 

diversos possam dar a este assunto. 

Para ultrapassar este gravíssimo desencontro entre posições científicas e 

administrativas e demais convicções pessoais, propõe-se a criação de um modelo 

integrado – bio-psicológico-social-jurídico comum aos três Ramos e a todos os 

Hospitais, Comandos e Unidades, conforme uma proposta já há muito apresentada 

ao DeJur do MDN, que se junta em anexo.  

 

PROPOSTA 5  

 

REALIZAÇÃO DA 2ª FASE DESTE PROJECTO 

 

O presente estudo, tem um carácter pioneiro e exploratório sobre a pertinente e 

fundamental problemática da Guerra de África e, bem como também se debruça 

sobre outra questão, mais geral e nuclear, a da natureza intrínseca das Forças 

Armadas; defendemos que a pesquisa realizada deveria ser continuada, para a 

abordagem cujo enfoque se centraria no que foi feito, imediatamente, após o termo 

das operações militares em África, conforme fazia parte do projecto inicial. 

O presente estudo que aborda as queixas retardadas é, de certo modo, um teste à 

eficácia do que chamamos 1ºfiltro, todavia, sem estudar a dimensão e a qualidade 
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dos casos que foram triados e tratados naquele momento, não só se pode estar a 

cometer grave injustiça, na avaliação ao esforço então feito na resolução dos casos 

mais graves como, do ponto de vista da investigação cientifica, podemos estar a 

deixar de fora a informação mais significativa. Por estas razões de elevado mérito 

científico mas, também, por motivos de natureza nacional, humano, social e político 

no âmbito da Defesa Nacional, propõe-se a continuação deste estudo e, pela 

experiência adquirida, que o mesmo seja desenvolvido por este grupo de trabalho; 

contudo, teria de ter um âmbito de colaboração inter-ministerial, uma vez que a 

realização desta nova tarefa exigiria a cooperação da Caixa de Aposentações, 

Serviços de Saúde, Direcções da Administração de Recursos, Arquivos Gerais e dos 

Arquivos Históricos dos Ramos 

 

PROPOSTA 6 

  

CRIAÇÃO DE UM OBSERVATÓRIO DAS FORÇAS ARMADAS 

 

A dimensão, importância, significado humano, pessoal, social e político de todos os 

acontecimentos, incidentes, sequelas e mais-valias provenientes da acção militar a 

nível interno e internacional deveriam, para bem do País e dos cidadãos, ser 

devidamente monitorizadas nas suas consequências positivas e negativas, quer ao 

nível material mas, e, sobretudo, no campo da moral e da solidariedade nacional e 

internacional, que devem congregar os povos que vivem no mesmo contexto 

civilizacional. Para este efeito, e para que o País conheça todas as consequências de 

possuir umas Forças Armadas e do seu exacto significado no concerto das Nações 

onde existimos (e que fora das quais não seríamos o País que somos, sublinhe-se), 

torna-se do mais lídimo interesse a constituição de um Observatório para o Facto 

Social Militar, com as características de Global, conforme a definição de facto social 

proposta por Émile Durkheim. 

Este observatório deveria fazer a monitorização de todos os eventos e 

consequências internas e externas: morais, de desenvolvimento, financeiras e da 

afectação do bem-estar das populações e dos militares e, ainda, estudos e 

investigações de um modo sistemático. 

Este Observatório deveria situar-se no MDN e ter uma composição mista com 

entidades militares e civis. 
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5 - NOTAS FINAIS 

 

Para realizar um estudo desta natureza existem vários desafios e obstáculos que é 

preciso ultrapassar. Em primeiro lugar, torna-se difícil determinar com rigor o número 

de militares e os Teatros de Operações onde estes estiveram envolvidos, devido à 

inexistência de uma Base Dados para se colher uma amostra, independentemente 

da técnica de amostragem.  

Para colmatar esta lacuna, construiu-se uma Base de Dados, que ocupou uma parte 

significativa do tempo reservado para este projecto. Em segundo lugar, torna-se 

difícil estabelecer uma relação entre a experiência de guerra e a adaptação 

psicossocial porque, para além dos factores de personalidade, poderão ter ocorrido 

na vida dos ex-combatentes outras potenciais adversidades que, hipoteticamente, 

influenciaram o desenvolvimento de perturbação psicológica. Para colmatar esta 

limitação, seria necessário realizar um estudo correlacional que comparasse estes 

militares com um grupo de homens, na mesma faixa etária, que não tivessem sido 

expostos à guerra. 

 

 

 

 

 

 

Lisboa, 28 de Maio de 2010 

 

                                           O Coordenador do Projecto 

                                     João António Andrade da Silva 

                   Coronel de Artilharia, res., licenciado em socilogia e em psicologia 
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