
i 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dissertação apresentada à Faculdade de Medicina do Porto para 
Obtenção do Grau de Mestre em Psiquiatria 



ii 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“O que eu ouço, esqueço.  

O que eu vejo, lembro.  

O que eu faço, aprendo.” 

 
 

Confúcio



iii 
 

Dedicatória 

 
 
 
 
 
 

À memória de meu pai José António Miguel dos Santos, que apostou em 

mim e não pode ver realizado o maior sonho de sua vida. 

 

À minha querida mãe Luísa Francisco de Assis dos Santos, pelo apoio e 

carinho que sempre se prestou a dar-me. 

 

Ao meu esposo José Luís Montez que soube aceitar a distância ao longo do 

mestrado e nos momentos em que mais precisou de um ombro amigo, não 

o tinha ao seu toque. 

 

Aos meus filhos Wandinho, Rossana e Eder pelo carinho, compreensão e 

incentivo ao aceitarem a minha ausência por esta causa. 



iv 
 

Agradecimentos 

 

 

 Àquele que foi meu guia em toda esta caminhada: Deus. 

 Ao Professor Doutor António Pacheco Palha que soube ser o Orientador, o 

Mestre, o Crítico nos momentos em que mais precisei de sua orientação, os meus 

sinceros agradecimentos. 

 À Doutora Celeste Silveira pelo apoio prestado quanto às minhas imensas 

dúvidas. 

 À todos os Meus Mestres que pelo mestrado passaram e que souberam transmitir 

a sua sabedoria. 

 À Doutora Natália do Espírito Santo pela ajuda para a participação no mestrado. 

 À Doutora Maria do Rosário Curral Lima, igualmente pelo apoio prestado. 

Ao Lar Kuzola na representação que teve nesta investigação, à começar pela 

direcção, todos os funcionários, todos os voluntários e todos os institucionalizados, no 

papel das crianças ali permanentes ou não, que se prestaram à contribuir para que este 

trabalho tivesse este desfecho e para quem vai o meu especial agradecimento. 

À REMAR – os meus agradecimentos pela disponibilidade nas informações e 

recolha de dados prestados. 

À Direcção e os Estudantes do Liceu Nzinga Mbandi pelo auxílio na prestação 

da  recolha dos dados. 

À Chancelaria de Defesa da Embaixada de Angola do Adido de Defesa pelo 

apoio logístico. Obrigado. 

Às minhas irmãs que muitas vezes fizeram o papel de mãe para os meus filhos 

durante a minha ausência e em especial ao meu irmão Onofre que soube ser o pai, o 

amigo acima do tio, que eles precisavam.  

À todos os meus sobrinhos pelo carinho, apoio e dedicação e por saberem dividir 

tudo isto com os meus filhos. 

À minha amiga-irmã e companheira Fausta de Sá, por tudo que só nós as duas 

sabemos. 

À minha amiga Solange, Socióloga pelo que ela sabe e que me pode transmitir. 

Por fim, à todos que directa ou indirectamente fizeram com que este trabalho 

tomasse o derradeiro rumo. Um muito obrigado! 



v 
 

Resumo 

 

Angola é um país que foi devastado pela guerra, ao longo de 30 anos. A luta 

para tornar-se um país independente, começou no início dos anos sessenta, quando os 

movimentos de libertação (UPA-FNLA-UNITA e MPLA), iniciaram a luta armada 

contra o regime colonial.  

O golpe de estado em Portugal, (25 de Abril 1974), permitiu  o fim do conflito  

contra este regime. Porém, a guerra no país não terminou entre estes movimentos.  

Após a Proclamação da Independência em 1975, as Nações Unidas estimavam 

mais de cem mil pessoas mortas de causas relacionadas com a guerra. Estima-se que 

cerca de um milhão de crianças foram directamente afectadas pela guerra, mais de 

quinhentas mil, morreram durante a mesma e muitas foram raptadas nas incursões 

militares.  

Aproximadamente 50% da população deslocada eram crianças com menos de 15 

anos. 

É com base nestes factos, que o PTSD, é o distúrbio mais encontrado no país, 

principalmente nas capitais das cidades, uma vez que as pessoas eram emigrantes dentro 

do seu próprio país. 

Este tipo de população gerou o número de amostra deste trabalho. De uma forma 

directa ou indirecta, esta guerra repercurtiu na vida de todos os angolanos que viveram e 

sentiram as suas consequencias. E é uma parte destas consequencias que se vive e se 

sente até nos dias de hoje, que este estudo procura mostrar através das investigações 

realizadas. 
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Abstract 

 
Angola is a country devastaded by a 30 Year long war. 

 

The fight for Independence began in the early Sixties when the Movements for 

Freedom   (UPA-FNLA-UNITA and MPLA) started a war against the Colonial Regime. 

 

      The Coup d´État in Portugal (25th  of April 1974) allowed the end of the conflict 

against this Regime. However, the War within the country did not end. 

 

After Independence in 1975, the United Nations esteemed 100.000 people the 

number of deaths related with this War.  

 

We think that around 1.000.000 children were directly affected by the war, 

around 500.000 died during it and many were kidnapped during some military 

incursions. 

 

About 50% of the displaced population were children aged under 15. 

 

It´s based on these facts that PTSD is the disorder most common found in the 

country, mainly in the big centers/cities, once the people were emigrants within their 

own country. 

 

This kind of population generated the number of samples of this work. Directly 

or indirectly this war deflected negatively on all the Angolan Population that suffered 

all bad consequences. 

 

A part of the consequences that one lives up to these days is the goal that this 

study tries to show through the research done. 
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Introdução 

  

 O risco de exposição ao trauma tem feito parte da condição humana desde a 

evolução como espécie até momentos de terrorismo que produzem sequelas 

psicológicas nos sobreviventes de tais violências. 

Ao longo da história, a literatura mundial menciona apenas os nomes dos heróis 

e heroínas que sofreram do Transtorno do Stress Pós-Traumático, não valorizando os 

povos vítimas destes mesmos traumas. 

Um destes povos, é o de Angola, em que terminada a guerra civil, que devastou 

o país ao longo de mais de 30 anos, um número indeterminado de indivíduos – 

incluindo crianças – vivem em condições extremas, quase limite, tendo sido expostos à 

factores stressantes muito intensos, como combates, morte dos pais, violações, 

destruição do contexto familiar e que passam por grandes dificuldades no seu 

quotidiano.  

Ao mesmo tempo em que a exposição à violência urbana tem aumentado, 

regista-se um aumento dos casos de Transtorno por Stress Pós-Traumático e 

concomitantemente, um aumento na incidência de Transtorno Depressivo Major.  

Embora, não esteja claro se a Depressão Major predispõe ao desenvolvimento de 

Transtorno por Stress Pós-Traumático ou se, ao contrário, o Transtorno por Stress Pós-

Traumático baixa a resistência à doença depressiva, a Depressão e o Transtorno por 

Stress Pós-Traumático são, frequentemente, encontrados juntos.  

Quando a mídia trata das agressões interpessoais do quotidiano, em todas as 

esferas, se esforça em informar bem acerca dos prejuízos directos da violência e, 

principalmente, sobre os prejuízos materiais envolvidos nessa batalha, mas isso não 

reflecte o total do prejuízo. 
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Na realidade, os prejuízos determinados pelos acidentes da vida em sociedade, 

ultrapassam em muito os números de mortos ou as perdas materiais.  

Esses outros prejuízos não aparecem nos números “oficiais” e dizem respeito à 

pessoa humana, ao prejuízo emocional do ser humano comum. 

Portanto, conforme veremos, o quadro que antigamente era conhecido por 

Neurose de Guerra, ressurge hoje nos grandes centros urbanos como uma resposta do 

cidadão comum às agressões que a sociedade moderna o submete. 

O diagnóstico de Transtorno por Stress Pós-Traumático é cada vez mais 

frequente no campo pericial, e tem sido um diagnóstico útil na clínica, permitindo o 

estudo dos sintomas emocionais causados especificamente por um acontecimento 

traumático. 

Depois da Segunda Guerra Mundial ressurgiu o interesse pelas manifestações 

clínicas desta síndrome, a qual passou a ser conhecida como “neurose  

traumática ou de guerra”. 

No século XIX, diversos psiquiatras e neurologistas já reconheciam os sintomas 

característicos do actual Transtorno por Stress Pós-Traumático, incluindo o quadro da 

neurose histérica ou de conversão.  

Em 1920, Freud definiu o conceito de “Trauma Psíquico” sofrido pelos ex-

combatentes como uma espécie de “ruptura da barreira aos estímulos”. 

Este estudo visou avaliar a relação entre as experiências de vida de crianças e 

adolescentes angolanos, incluindo a exposição à stressores intensos e o nível de 

funcionamento actual dos mesmos. 


