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1.1 – Evolução Histórica 

 

As teorias etiopatogênicas dos transtornos psiquiátricos estiveram quase sempre 

polarizadas entre causas inteiramente psicológicas, por um lado, e inteiramente genético-

constitucionais, por outro. O que ambos modelos apresentam de semelhante – o 

intrapsíquico e o genético-molecular – é uma continuada relação ambivalente com os 

factores ambientais externos, de forma que estes pudessem ser considerados como 

parceiros de igual valor e importância na constituição das patologias mentais e dos 

comportamentos humanos.  

Como representantes maiores dos factores ambientais externos, os fenómenos 

traumáticos partilharam de toda esta ambivalência durante a maior parte da história da 

psiquiatria, até muito recentemente.  

Porque muitos dos factores ambientais traumáticos dependiam (e continuam 

dependendo) de condições sociais, económicas, culturais e políticas resistentes a serem 

abordados e modificados (a pobreza, a miséria, guerras, maus tratos e opressão de crianças, 

de mulheres, de imigrantes, ou grupos étnicos perseguidos e estigmatizados como, por 

exemplo, negros e judeus). Tais situações eram negadas ou não se lhes atribuíam maior 

importância.  

Segundo Judith Herman (1992), a história dos traumas psíquicos nos últimos 

duzentos anos, dentro da sociedade em geral, e da sociedade médico-psiquiátrica em 

particular, tem sido a de sucessivos focos de reconhecimento da sua importância, seguidos 

de extensas "amnésias".  

As "amnésias" sobre os traumas psíquicos são, muitas vezes, forçadas a ser 

superadas ou por traumas maciços e generalizados (difíceis de ser negados), como as duas 

Guerras Mundiais, a do Vietnã e, mas recentemente, a Guerra no Iraque, por exemplo, ou 

por lutas políticas organizadas por segmentos tradicionalmente oprimidos na cultura 

ocidental, que impuseram o reconhecimento de síndromes como a da criança espancada 

("Battered-Child Syndrome"), das violações/estupros ("Rape syndrome") e a da violência 

doméstica física e sexual ("incest syndrome", "child sexual abuse syndrome", "neglect 

syndrome"). Van der Kolk (1996) – Desde o início do envolvimento da psiquiatria com 

indivíduos traumatizados ocorreram veementes debates sobre a etiologia traumática: seria 
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ela orgânica ou psicológica? O que é traumático é o próprio evento ou a interpretação 

subjectiva do mesmo? É o próprio trauma que causa o transtorno mental ou são 

vulnerabilidades prévias que o constituem? São os pacientes simuladores, sofredores de 

alguma espécie de "fraqueza moral", ou sofrem de uma desintegração temporária das suas 

capacidades de assumirem suas vidas?  

Estas perguntas atravessaram a história do conceito e seguem em discussão nos 

nossos dias, com o intuito de abordar a evolução do conceito do qual hoje se reconhece 

como Perturbação de Stress Pós-Traumático (PTSD).  
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1.2 – Conceito 

 

Conceituar e discutir o Distúrbio por Stress Pós-Traumático (TEPT) é bastante 

atraente para o estudo antropológico e sociológico do mundo contemporâneo.  

Esse é, talvez, o maior prejuízo não-material que a violência da sociedade moderna 

impõe ao cidadão. A pessoa vítima de um assalto, por exemplo, pode amargar um prejuízo 

emocional muito maior e mais durável do que a querela material com que todos se 

preocupam. E esses prejuízos emocionais não aparecem nas estatísticas políticas, sociais 

ou policiais. 

O Distúrbio de Stress Pós-Traumático pode ser entendido como a perturbação 

psíquica decorrente e relacionada a um evento fortemente ameaçador ao próprio paciente 

ou sendo este apenas testemunha da tragédia.  

O transtorno consiste num tipo de recordação que é melhor definido como 

revivescência pois é muito mais forte que uma simples recordação.  

Na revivescência além de recordar as imagens o paciente sente como se estivesse 

vivendo novamente a tragédia com todo o sofrimento que ela causou originalmente.  

O transtorno então é a recorrência do sofrimento original de um trauma, que além 

do próprio sofrimento é desencadeante também de alterações neurofisiológicas e mentais. 

Ainda que, por definição, a vivência traumática para produzir um Distúrbio de 

Stress Pós-Traumático se centralize em experiências humanas consideradas "fora do 

normal", como por exemplo, combates militares, torturas e desastres naturais, sequestros, 

terrorismo, etc., também a agressão urbana quotidiana e desmedida, bem como o 

diagnóstico de uma doença potencialmente mortal, a ameaça de falência económica e, 

consequentemente existencial, actualmente também tem sido suficiente agente stressante 

para produzir reacções igualmente traumáticas (DSM-IV). 

Talvez seja o peso da somatória de uma série de stressores não tão grandes mas, em 

seu conjunto, suficientemente fortes para uma grande solicitação emocional adaptativa.  
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Às vezes tem sido difícil identificar um determinado e específico stressor, dentro da 

constelação de vivências múltiplas que constituem a experiência da vida moderna, 

definitivamente associado às manifestações do stresse.  

Mas isso não quer dizer que teremos de "inventar" uma outra denominação para 

transtornos emocionais só porque não houve terremoto, guerra ou outra grande catástrofe. 

Apesar do conceito da CID-10, existe uma grande controvérsia quanto à 

possibilidade de uma vivência traumática ter como consequência, automaticamente, um 

transtorno emocional. É por isso que as pesquisas actuais estão dando mais importância ao 

aspecto subjectivo da vivência traumática capaz de produzir o stress, do que ao stresse, 

propriamente dito. Os fenómenos psicofisiológicos do stresse são basicamente os mesmos 

entre as pessoas stressadas mas, diferentemente, as experiências traumáticas vivenciadas 

por essas pessoas podem ser bem diferentes. 

O conceito do actual Distúrbio de Stress Pós-Traumático (PTSD), como entidade 

nosológica, surgiu a partir dos estudos de veteranos e sobreviventes civis de guerra, com 

sua inclusão, em 1980, na terceira edição do Manual Diagnóstico e Estatístico para 

Transtornos Mentais da Associação Psiquiátrica Americana (DSM-III). O PTSD 

caracteriza-se pelo surgimento de sintomas específicos após a exposição a um evento 

traumático, os quais compõem a seguinte tríade de dimensões psicopatológicas: (1) 

revivescência do trauma; (2) esquiva de estímulos que relembrem o evento traumático e 

distanciamento afectivo; e (3) hiperestimulação autonómica (Maurat e Figueira, 2001). 

De acordo com o Manual de Diagnóstico e Estatístico de Doenças Mentais, DSM-

IV (1997), o distúrbio de Stress Pós-Traumático (PTSD), “é uma desordem de ansiedade 

que consiste no desenvolvimento de sintomas característicos, seguindo-se a um 

acontecimento psicologicamente doloroso, que está fora da faixa habitual da experiência.” 

Por exemplo, os soldados expostos a combates permanentes, as populações vítimas do 

conflito ou mesmo as mulheres, em situações normais, mais por motivos de violência, 

podem desenvolver este distúrbio.  

Neste caso concreto, as razões assenta, em primeiro lugar, na sua vulnerabilidade 

como mulheres em contextos de países em desenvolvimento, como o é o de Angola e, em 

segundo lugar, por serem as mais vulneráveis aos conflitos armados e ao stress provocado 
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pela instabilidade política, social e económica de um determinado país, correndo, por isso, 

maiores riscos de se exporem ao trauma.  

O conceito de distúrbio de Stress Pós-Traumático, como não podia deixar de ser, 

tem a sua história, que é descrita por Trimble, (1985), cujo surgimento veio a preencher o 

grande vazio existente na teoria e na prática psiquiátricas.  

O aspecto fulcral desta teoria foi a postulação de princípios segundo os quais o 

agente etiológico, ou evento traumático, devia estar fora do indivíduo e, como nos diz 

Kessler et al. (1996), não seja inerente a uma fraqueza individual do sujeito. 

A evolução do conceito em análise também se põe de manifesto nas várias edições 

do Manual de Diagnóstico e Estatístico de Doenças Mentais (DSM-III) que, numa primeira 

fase, concebia como eventos traumáticos a guerra, tortura, estupro, holocausto nazista, 

catástrofes naturais (terramotos, furacões e erupções vulcânicas), bem como catástrofes 

provocadas pelo homem (explosões nas indústrias, acidentes aéreos e de viação), 

diferenciando-os, claramente, de outros stressores também dolorosos, e que fazem parte do 

nosso dia-a-dia (divórcio, falha, rejeição, doença grave, reveses financeiros e afins) com 

transtornos de ajustamento, e não (PTSD). 
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1.3 – A Escola Francesa 

 

A primeira vez que o termo "neurose traumática" foi usado, pelo neurologista 

alemão Herman Oppenheim (1889), sua conotação foi inteiramente organicista, 

considerando-se à época que as lesões funcionais que pareciam ocorrer nestes casos eram 

devidas a "mudanças moleculares subtis no SNC".  

Trinta anos antes, no entanto, em 1859, o psiquiatra francês Pierre Briquet 

estabelecera a primeira conexão psicológica entre os sintomas de histeria, incluindo os de 

somatização, com histórias de traumas sexuais na infância: das 501 pacientes histéricas que 

descreveu, relatou origens especificamente traumáticas em 76% delas (Van der Kolk -

1996).  

A tradição francesa prolongou-se com as primeiras investigações mais sistemáticas 

entre traumas e doenças psiquiátricas.  

Os estudos foram conduzidos, na Salpetrière, pelo renomado neurologista Jean-

Martin Charcot (1887), que também estudou a relação psicológica entre os "choc nerveux" 

induzidos traumaticamente e os induzidos por sugestão hipnótica.  

Dos seus quatro discípulos mais famosos, dois deles, Giles de la Tourette e Joseph 

Babinski, desviaram suas pesquisas para um modelo "orgánico-neurológico" da histeria, 

enfatizando a sugestionabilidade e a simulação como seus elementos mais distintivos e 

desprezando quaisquer outras origens traumáticas.  

Outros dois discípulos eminentes de Charcot trilharam o caminho oposto: Pierre 

Janet e Sigmund Freud foram na direcção do aprofundamento dos insights de Charcot 

sobre os componentes emocionais das situações traumáticas – e de sua relação com a 

histeria.  

As investigações e a obra de Janet ilustram uma tese proposta recentemente por 

Judith Herman (1992), a de que "o estudo dos traumas psicológicos tem uma história 

curiosa, de amnésias periódicas (...), repetidamente.  
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No século XIX, linhas semelhantes de investigação foram primeiro avançadas e 

depois abruptamente abandonadas, apenas para serem novamente redescobertas muito 

tempo depois. Documentos clássicos de cinquenta ou cem anos atrás podem 

frequentemente ser lidos como se fossem contemporâneos". Judith Herman (1992).  

Em 1887, Janet começou a escrever sobre os mecanismos de dissociação, traumas e 

histeria ("L'anesthésie systématisée et la dissociation des phénomènes psychologiques"). 

Entre 1889 e 1920, descreveria dados de um total de 591 pacientes, encontrando 

origens traumáticas para suas psicopatologias em 257 deles. Janet criou o termo 

"subconsciente" para descrever a colecção de memórias que formariam os esquemas 

mentais que ordenariam e guiariam a interacção da pessoa com seu meio ambiente.  

Propôs, então, que, quando as pessoas experimentavam "emoções veementes", suas 

mentes se mostravam incapazes de relacionar as experiências aterrorizantes com os 

esquemas cognitivos prévios, "subconscientes". Ellenberger (1970) e Van der Hart (1989). 

Como resultado, as memórias da experiência traumática não conseguiam ser 

integradas na consciência e delas permaneciam dissociadas, assim como do controlo 

voluntário.  

Janet formulava assim a primeira compreensão mais abrangente dos efeitos dos 

traumas sobre a mente, baseada na noção, bastante contemporânea, de que estados de 

excitação (arousal) extremos podiam causar o fracasso na integração de memórias 

traumáticas.  

Resíduos de memória do trauma permaneceriam, inconscientes, como "ideias 

fixas", que não poderiam ser "eliminadas" enquanto não pudessem ser transcritas dentro do 

contexto de uma narrativa pessoal do próprio paciente.  

Enquanto isto não fosse possível, continuariam a intrometer-se na consciência 

como percepções abundantes de terror, preocupações obsessivas e re-experimentações 

somáticas sob forma de reacções ansiosas.  
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1.4 – Os Trabalhos de Freud  

Ao visitar Charcot, em 1885, Freud adoptou muitas das ideias então em voga. 

Citando Janet, junto com Breuer, em seu "Estudos sobre a Histeria" (1893-1895), Sigmund 

Freud (1893-95) afirmou que "os histéricos sofrem principalmente de reminiscências (…), 

de uma experiência traumática que está constantemente forçando sua presença na mente do 

paciente (...), que permanece fixado no trauma".  

Freud reconheceu também que algo se torna traumático porque fica dissociado e 

fora da percepção consciente ("estados hipnóides").  

No ano seguinte, Freud (1893-96) propôs a famosa "Teoria da Sedução": "uma 

experiência precoce de relacionamento sexual (...), sendo a criança vítima de um abuso de 

outra pessoa (...), é a causa específica da histeria (...) e não meramente seu agente 

“provocateu” (como imaginava Charcot)".  

Um ano depois, (1887) no entanto, Freud promoveria uma guinada decisiva no seu 

pensamento, ao descobrir que boa parte das histórias de sedução sexual dos 18 casos de 

histeria que estudara poderiam ter sido imaginárias ou, até mesmo, inadvertidamente 

sugestionadas por ele mesmo aos pacientes no curso de sua investigação.  

Inicialmente abalado por ver comprometida sua teoria do trauma sexual como a 

etiologia "específica" da histeria, Freud reinterpretaria seus dados e chegaria a descoberta 

da “sexualidade infantil” (biológica e conflitualmente constituída), às “fantasias 

inconscientes” por ela constantemente geradas e sua influência principal dentro da 

“realidade psíquica”, que será considerada tão ou mais importante do que o mundo externo 

na construção das neuroses. Freud (1905).  

Esta mudança histórica do pensamento freudiano teve pelo menos duas 

consequências cruciais: de um lado, fundou efectivamente a psicanálise como uma nova 

ciência, cuja especificidade seria o estudo da mente, do mundo psíquico e dos seus 

fenómenos inconscientes; por outro, relegou o mundo externo (a "realidade material") e o 

papel das experiências ambientais a um segundo plano de importância, reduzindo 

grandemente a investigação e publicação de trabalhos sistemáticos na literatura 

psicanalítica sobre os traumas em geral e os infantis, em particular, até, pelo menos a 

década de 80 – ou seja, quase noventa anos de relativo silêncio sobre o assunto. 
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Ao ser confrontado com os quadros psiquiátricos desencadeados pela Primeira 

Guerra Mundial, de 1914 a 1918, Freud retoma o tema das neuroses traumáticas.  

Ele re-enfatiza, então, a importância decisiva da intensidade dos stressores 

traumáticos, da ausência de descargas apropriadas verbais ou motoras para aliviá-la e do 

despreparo dos indivíduos para seu enfrentamento, causando o rompimento do que chamou 

de "barreira de estímulos", que protegeria o ego das estimulações excessivas do ambiente 

externo.  

Assim, o organismo, incapaz de lidar com a intensidade da estimulação, veria seu 

aparelho mental inundado por ela, causando paralisia mental e intensas tempestades 

emocionais. Freud (1931).  

É na vigência da I Grande Guerra, que Freud se preocupa também em integrar 

ambas dimensões: a intrapsíquica e a ambiental, no seu modelo etiológico das "séries 

complementares", perguntando-se: "são as neuroses endógenas ou exógenas? São o 

resultado inevitável de determinada constituição ou o produto de determinadas 

experiências (traumáticas) de vida?  

Quanto à sua causa, os casos neuróticos se inserem numa série, dentro da qual os 

dois factores – constituição e experiência – estão representados (...) Freud (1920).  
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1.5 - A Neurose Traumática de Guerra  

Foi Abram Kardiner, psicanalista ex-analisando de Freud, quem viria a se ocupar 

com o assunto de forma integradora, novamente incentivado pelos achados clínicos de uma 

situação de guerra, desta vez, a II Guerra Mundial.  

Kardiner publica, em 1941, um livro sobre "As Neuroses Traumáticas de Guerra", 

que passa a ser considerado por vários autores especializados como a obra que viria a 

definir, pelo resto do século XX, o que seria a Perturbação de Stress Pós-Traumático.  

Van der Kolk (1996) anota, pela primeira vez, entre outros achados clínicos 

detalhados, que os pacientes que sofriam de "neuroses traumáticas" desenvolviam uma 

permanente hipervigilância e sensibilidade frente às ameaças ambientais, afirmando que o 

núcleo destes quadros era uma “fisioneurose”, que estava presente, tanto no campo de 

batalha, como durante o processo de reorganização emocional, sobrevivendo (...) e 

persistindo sob forma crónica (...), permanecendo a síndrome traumática sempre sem 

modificações.  

Com o fim da guerra, vários desenvolvimentos ocorreram na área das síndromes 

traumáticos, especialmente no seu tratamento.  

Tanto Walter Menninger, nos EUA, quanto Bion e seus colegas, na Inglaterra, 

descobriram a importância da psicoterapia de grupo e dos tratamentos dentro de 

"comunidades terapêuticas" com pacientes traumatizados pela guerra.  

Após, sucederam-se estudos sobre prisioneiros que estiveram em campos de 

concentração (síndrome do campo de concentração), evidenciando-se, mais uma vez, que 

pessoas submetidas a maciças situações traumáticas desenvolviam graves consequências 

biológicas, psicológicas, sociais e existenciais, incluindo uma capacidade diminuída de 

lidar com futuros stresses psicológicos e biológicos ao longo da vida. Van der Kolk (1996).  
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1.6 – DSMs   

Em 1970, dois psiquiatras americanos, Chaim Shatan e Robert J. Lifton, 

começaram a fazer encontros de grupos com pacientes veteranos da guerra do Vietnã, em 

Nova York, que acabaram se espalhando por todas as instituições americanas que tratavam 

destes pacientes.  

Shatan & Lifton 1976, Lifton (1976) iniciaram a leitura sobre Kardiner, sobre 

sobreviventes do holocausto e os trabalhos existentes sobre vítimas de acidentes e 

queimaduras. Retiraram daí uma lista dos 27 sintomas mais comuns de "neuroses 

traumáticas", os quais compararam com as fichas clínicas de 700 pacientes veteranos do 

Vietnã, o que acabou por se constituir no embrião dos critérios usados pelo DSM-III para 

incluir a categoria de Perturbação de Stress Pós-Traumático (PTSD) na sua classificação 

diagnóstica.  

A APA (1980), nesta nova categoria, incluiu diversas síndromes como a do "trauma 

de violação/estupro", da "mulher espancada", dos "veteranos do Vietnã" e a da "criança 

abusada".  

A definição original de PTSD no DSM-III requeria apenas um sintoma de re-

experimentação, dois sintomas de "embotamento" emocional e um sintoma de uma lista de 

sintomas inespecíficos, sem critérios de duração.  

Esses critérios foram utilizados em estudos populacionais como o Epidemiological 

Catchment Area (ECA) e restringiam os eventos traumáticos a abuso sexual, assaltos, 

desastres naturais e guerras. Essas informações levaram à revisão dos critérios na edição do 

DSM-III (DSM-II-R) com o agrupamento de sintomas na forma como é apresentado pelo 

DSM-IV, APA (1994) onde os sintomas são classificados como manifestações de re-

experimentação, evitação ou hyperarousal (excitabilidade aumentada).  

Estes critérios, inicialmente resultados de uma compilação de sintomas da literatura 

especializada, do exame detalhado de casos clínicos e de um cuidadoso processo político, 

foram posteriormente afinados por cuidadosas pesquisas de campo, clínicas e 

epidemiológicas, quando o PTSD foi então reavaliado para sua inclusão no DSM-IV, em 

1994.  
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A maior modificação no DSM-IV está relacionada à definição de trauma. Enquanto 

o DSM-III-R enfatiza que o trauma é uma experiência fora da normalidade, um grande 

número de evidências sugeria que os desencadeantes típicos do PTSD eram eventos 

relativamente comuns na vida das pessoas.  

Sendo assim, o DSM-IV enfatiza o quão ameaçador e aterrorizante foi o trauma 

para aquele determinado indivíduo, sem mencionar a "anormalidade" do evento.  

O DSM-IV inclui pela primeira vez critérios para Distúrbio de Stress Agudo, que 

consiste em perturbações psíquicas, semelhantes àquelas do PTSD, que ocorrem em muitos 

indivíduos após um trauma, com duração máxima de um mês.  

Este passa, então, a ser também um diagnóstico bastante importante uma vez que 

um diagnóstico de Distúrbio de Stress Agudo parece predispor o indivíduo ao PTSD. 
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2.1 – História 

 

Hans Selye, através de trabalhos publicados a partir de 1936, observou ao estudar a 

exposição de factores de risco ou extenuantes, que existiam desenvolvimento de respostas 

bem caracterizadas como taquicardia, aumento de pupilas e outras, a que ele denominou de 

“Síndrome Geral de Adaptação”, que com a evolução foi denominada “STRESS”, que 

advém do inglês STRESS, significando “pressão, tensão, insistência”.  

Assim uma pessoa sob stresse, significa dizer que está sob pressão, tensão ou acção 

de estímulo insistente, ou seja sob factores stressores e que, inicialmente, geram aquelas 

modificações citadas.  

A palavra “stress” foi disseminada no vernáculo americano e, por extensão aos 

outros países, em 1956, com a publicação do livro "The Stress of Life" pelo Dr. Hans 

Selye.  

“Stress é uma palavra inglesa antiga, que veio adquirindo ao longo do tempo 

diversas acepções, cuja datação histórica encontra-se detalhada no Oxford English 

Dictionary. Foram seleccionadas as mais importantes delas:  

1440 - Força ou pressão exercida sobre um objecto; 1655 - Força ou pressão 

exercida sobre uma pessoa com o fim de compelir ou extorquir; 1690 - Exercício 

extenuante, grande esforço; 1704 - Sofrimento, adversidade, aflição; 1756 - Insistência 

excepcional, ênfase; 1843 - Solicitação excessiva de um órgão corporal ou da mente.  

O mesmo dicionário dá a palavra stresse como forma derivada por aférese (perda de 

letra ou sílaba inicial) de distresse, admitindo ainda a filiação ao francês antigo stress 

(estreitamento, aperto), oriundo este do latim strictus, particípio passado do verbo stringo, 

ere, estreitar, apertar, comprimir, através do latim vulgar strictia.  

Já o Webster’s International Dictionary dá a seguinte etimologia: Stress – do inglês 

medieval stress, derivado por aférese, de distresse, oriundo do latim districtus, particípio 

passado do verbo distringo, ere, através do latim vulgar districtia. Districtus tem o 

significado de "puxado para um e outro lado, esticado aqui e ali". Distresse, por apócope 

(perda da letra final), evoluiu para distressem inglês. Assim, tanto stress como distresse 

teria a mesma origem em inglês. 
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 No Dizionario Etimologico Storico dei Termini Medici, de Marcovecchio, a 

informação é ainda mais confusa. Ao mesmo tempo que dá o termo stress como procedente 

do francês antigo stress, oriundo do latim medieval strictia, de strictus, estreito, diz que é 

um termo derivado por aférese do inglês distresse, que, por sua vez, provém do antigo 

francês destresse, com o significado de angústia, preocupação.  

Dos dicionários médicos em inglês consultados, somente o Churchill’s Medical 

Dictionary ocupa-se da etimologia da palavra stress e segue integralmente a linha adoptada 

no Webster’s.”  
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2.2 – Conceito  

Segundo Ballone, em tese, o stress é a resposta fisiológica, psicológica e 

comportamental de um indivíduo que procura se adaptar e se ajustar às solicitações 

internas e/ou externas. Essas solicitações capazes de levar ao stress são chamadas de 

Factores Stressantes ou Agentes Stressores.  

Assim sendo, Factor Stressor é um acontecimento, uma situação, uma pessoa ou um 

objecto capaz de proporcionar suficiente tensão emocional, portanto, capaz de induzir à 

reacção de stress.  

Os factores stressantes podem variar amplamente quanto à sua natureza, 

abrangendo desde componentes emocionais, como por exemplo a frustração, ansiedade, 

perda, até componentes de origem ambiental, biológica e física, como é o caso do ruído 

excessivo, da poluição, variações extremas de temperatura, problemas de nutrição, 

sobrecarga de trabalho, etc. Podemos ainda considerar os stressores como tendo origem 

interna ou externa ao indivíduo.  

No ser humano, dito civilizado, esses estímulos costumam ter duas origens; podem 

ser externos e, principalmente, internos. Os estímulos internos são oriundos dos conflitos 

pessoais os quais, em última instância, reflectem sempre a tonalidade afectiva de cada um. 

Os estímulos externos, por sua vez, representam as ameaças concretas do quotidiano de 

cada um.  

MCgrath (1970), apontado por Peiró (1993) diz-nos que não é difícil constatar a 

imprecisão e ambiguidade do termo stress e as diferentes (às vezes contraditórias), formas 

de defini-lo. Alguns autores consideram até que a sua definição só é útil para uma ampla 

área de estudos que abordam problemas com ele relacionados.  

Assim, o stress tem sido definido de várias formas: como esforço para manter as 

funções essenciais ao nível requerido; como informação que o sujeito interpreta como 

ameaça de perigo; como frustração e ameaça que não pode reduzir-se ou como 

impossibilidade de predizer o futuro (Ruff E Korchin, 1967; Lipowsky, 1975; Bonner, 

1967; Groen e Bastians, 1975). 
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No âmbito da psicologia, diversos autores têm definido o stress como um conjunto 

de forças externas que produzem efeitos transitórios ou permanentes sobre a pessoa.  

Para os autores que consideram o stresse como “resposta”, conceptualizam-no 

como o conjunto de respostas fisiológicas e psicológicas de uma pessoa, quando 

confrontada com um determinado estímulo ambiental ou stressor, termo que se refere às 

condições que produzem tensão e outros resultados negativos para a saúde/bem-estar 

(Wallace e al, 1988).   

Nesta perspectiva, podem incluir-se: a definição clássica de Seley (1979), “resposta 

geral do organismo perante qualquer estímulo stressor ou situação stressante”; ou a de 

Matteson e Ivancevich (1987), “resposta adaptativa mediada por características 

individuais, consequência de uma acção externa, situação ou acontecimento que impõe à 

pessoa exigências físicas ou psicológicas especiais”.  

Outros autores, que definem o stress como percepção, defendem que o stress surge 

de processos perceptivos e cognitivos, que produzem sequelas físicas e psicológicas.  

Assim, Lazarus (1966) interpreta a interacção entre agentes stressores e o ser 

humano em termos de apreciação e avaliação. Deste ponto de vista, a condição de stress só 

existe quando o indivíduo percebe-a como tal.  

Cabe ainda referir que as definições de stresse como transacção entre a pessoa e o 

ambiente supõem que o stress só se caracteriza adequadamente, se se tiver em conta o 

contexto social e a posição em que a pessoa se encontra, nesse mesmo contexto, ao longo 

do tempo (Peiró, 1993).  

Dentro destas, encontram-se as seguintes definições de stress: “falta de 

disponibilidade de respostas adequadas perante uma situação que produz consequências 

importantes e graves”; “relação entre a pessoa e o ambiente que é percebido pela pessoa 

como ameaçador, com exigências superiores aos seus recursos e, prejudicar o seu bem-

estar”; “discordância negativa entre um estado percebido pelo indivíduo e o estado 

desejado, supondo que essa diferença é importante para o indivíduo” (Sells, 1970; Lazarus 

e Folkman, 1984; Edwards, 1988). Ainda segundo Edwards (1988), as definições que 

comparam exigências e capacidades incluem, implicitamente, uma divergência entre 

percepções e desejos. 
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2.3 – Modelos explicativos do stress 

  

Investigações recentes evidenciam que existem inúmeros factores de risco e que 

quanto maior o seu número no interior do sistema institucional (da família, do grupo de 

pares e da comunidade), maior é a probabilidade de encontrarmos uma rede de resultados 

negativos para as crianças e adolescentes, tais como: abandono escolar, gravidez precoce, 

delinquência e comportamentos anti-sociais em geral.  

Simultaneamente, outras investigações revelam que muitos indivíduos com 

condições de vida bastante adversas conseguem ter sucesso tanto na escola como em 

outros aspectos da vida, o que pode ser explicado através dos conceitos de factores 

protectores e de resiliência.  

"A escola, concebida como espaço de transmissão de conhecimentos e de 

classificação dos níveis da sua reprodução, raramente se preocupa em descobrir, valorizar e 

desenvolver as aptidões e potencialidades que passam à margem do seu modelo de 

funcionamento" (Abreu, 2001). Este facto também abrange outras intuições. A 

investigação sobre factores de risco, factores protectores e resiliência apresenta um 

contributo relevante para compreensão do PTSD.  

De uma maneira geral, os factores de risco são entendidos como as circunstâncias 

que podem aumentar a probabilidade dos jovens se implicarem em comportamentos de 

risco. Pelo contrário, os factores protectores constituem-se como quaisquer circunstâncias 

que promovam comportamentos saudáveis e diminuam a possibilidade dos jovens se 

envolverem em comportamentos de risco.  

O conceito de factores de risco surge nos anos 80 baseado na pesquisa que 

identifica as condições subjacentes a diversos comportamentos considerados socialmente 

problemáticos, tais como uso de drogas e álcool, gravidez precoce, delinquência, violência 

e abandono escolar.  

Numa perspectiva sistémica, tais condições não são entendidas em termos de causa-

efeito, mas sim como algo que potencia que os indivíduos se envolvam em tais 

comportamentos.  
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Os factores de risco existem a nível individual e a nível dos sistemas de que o 

sujeito faz parte, tais como o grupo de pares, a família, a escola e a comunidade (Hawkins, 

Lishner & Catalano, 1985).  

São precisamente as características de cada um destes domínios que moldam as 

experiências de vida da pessoa e influenciam os seus comportamentos, pelo que se torna 

importante que tais características se revistam de aspectos positivos de forma a constituir-

se como factores protectores facilitadores do desenvolvimento saudável dos indivíduos.  

Por outro lado, a resiliência é considerada como a capacidade para sair ou para 

resistir a múltiplas condições adversas ou para ultrapassar desvantagens (Garmezy, 1985; 

Rutter, 1987; Seligman, 1995; Werner, 1988; Wolin, 1993).  

Para prevenir riscos é necessário olhar para as causas subjacentes aos fenómenos 

em causa.  

Tais causas são entendidas como situadas algures na dinâmica relacional entre 

factores de risco e factores protectores. O estudo destes constructos (factores de risco, 

factores protectores e resiliência), pode promover um novo olhar e uma nova actuação no 

contexto institucional.  

Factores de risco e factores protectores no contexto de vida das crianças e 

jovens:  

Os factores protectores e de risco são variáveis pessoais e contextuais que 

influenciam padrões de desenvolvimento, transformando-os em resultados positivos ou 

negativos para o indivíduo.  

Enquanto os factores de risco aumentam a vulnerabilidade dos indivíduos, pelo 

contrário, os factores protectores actuam protegendo-os do impacto negativo de certas 

experiências e circunstâncias, como por exemplo, as guerras. 

Certos tipos de experiências de vida se encontram correlacionadas com o 

aumento/diminuição do risco para as crianças e jovens e provocam o stress.  

Existem diferenças individuais na forma como cada um responde a circunstâncias 

adversas.  
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2.4 – As fases e os sintomas do stress 

Resumidamente, então poderíamos dizer que o stress é um quadro mental 

expressado por ansiedade e com repercussões físicas, por factores stressores que são 

quantificados também pela afectividade de cada pessoa, e que pode ter as Fases de: 

Alarme, Adaptação e Esgotamento, se os factores stressantes continuarem. 

 

Fase de Alarme:  

1ª Fase: O indivíduo depara-se com um(a) estímulo (condição) stressor(a), como 

por exemplo: nova paixão; emprego novo tão desejado; aprovação; promoção; beijo; falta 

de tempo para lazer; trânsito caótico; contas a pagar; salário deflacionado; intensa 

competição; ameaça de um predador; mudança súbita brusca e ameaçadora na posição 

social e/ou nas relações do indivíduo; ameaça a segurança ou integridade física e 

emocional da própria pessoa ou de pessoa por ela amada; vida afectiva em desequilíbrio; 

conflito prolongado; guerra; acidente; assalto; sequestro; violação; catástrofe natural; 

injecções de proteínas estranhas ao organismo; frio intenso; anestesia, cirurgia. 

 Diante de um(a) ou mais dos(as) estímulos (condições) citados(as), o indivíduo 

entra na 1ª Fase descrita por Selye, denominada fase de Alarme. Nesta fase o organismo 

entra em estado de alerta para se proteger do perigo percebido e dá prioridade aos órgãos 

de defesa, ataque ou fuga. 

 Sintomas: As reacções corporais desenvolvidas nesta fase são: dilatação das 

pupilas; estimulação do coração (palpitação), a noradrenalina, produzida nas glândulas 

supra-renais acelera os batimentos cardíacos e provoca uma alta de pressão arterial, o que 

permite uma melhor circulação do oxigénio; a respiração se altera (tornando-se ofegante) e 

os brônquios se dilatam para poderem receber maior quantidade de oxigénio; aumento na 

possibilidade de coagulação do sangue (para assim poder fechar possíveis ferimentos); o 

fígado libera o açúcar armazenado para que este seja usado pelos músculos; redistribuição 

da reserva sanguínea da pele e das vísceras para os músculos e cérebro; frieza nas mãos e 

pés; tensão nos músculos; inibição da digestão (inibição da produção de fluidos digestivos, 

inibição dos movimentos peristálticos do percurso gastrointestinal); Inibição da produção 

de saliva (boca seca). 
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 Caso o indivíduo consiga lidar com o estímulo stressor, eliminando-o ou 

aprendendo a lidar com o mesmo, o organismo volta a sua situação básica de equilíbrio 

interno (homeostase) e continua sua vida normal. Mas, se ao contrário, o estímulo persistir 

sendo entendido como stressor e o indivíduo não tenha encontrado uma forma de se 

reequilibrar, vai ocorrer uma evolução para as outras duas fases do processo de stress. 

 Durante a Reacção de Alarme, participa activamente do conjunto das alterações 

fisiológicas o chamado Sistema Nervoso Autónomo (SNA). Trata-se, este SNA, de um 

complexo conjunto neurológico que controla, autonomamente, todo o meio interno do 

organismo, através da activação e inibição dos diversos sistemas, vísceras e glândulas. 

 

Ainda durante o momento em que está havendo estimulação stressante aguda (Fase 

de Choque da Reacção de Alarme), uma parte do Sistema Nervoso Central denominado 

Hipotálamo promove a liberação de um hormónio, o qual, por sua vez, estimula a hipófise 

(glândula vizinha ao Hipotálamo) a liberar um outro hormónio, o ACTH, este ganhando a 

corrente sanguínea e estimulando as glândulas supra-renais para a secreção de corticóides.  

 

Inicialmente há envolvimento do Hipotálamo, que activa todo o Sistema Nervoso 

Autónomo, em sua porção Simpática, assim activando as respostas físicas, mentais e 

psicológicas ao stress. 

 

É também no Hipotálamo que se localiza a Hipófise (também chamada de 

Pituitária), a glândula mestre do sistema endócrino. Para que a Hipófise comece suas 

respostas ao stress, o próprio Hipotálamo secreta algumas substâncias conhecidas por 

neuro-hormónios, como é o caso, entre outros, da Dopamina, da Norepinefrina e do Factor 

Liberador da Corticotrofina (CRF).   

 

Além do Hipotálamo, aumentar a produção de Dopamina, Norepinefrina e do 

Factor Liberador da Corticotrofina no stress, a Hipófise também faz sua parte, aumentando 

a produção de outros hormónios, tais como a Vasopressina, a Prolactina, o Hormónio 

Somatotrófico (do Crescimento ou GH), o Hormónio Estimulador da Tireóide (TSH). Em 

relação ao GnRH ou Hormónio Liberador de Gonadotrofinas, que também é produzido no 

Hipotálamo e estimula a Hipófise na liberação dos hormónios gonadotróficos pode ocorrer, 

no stress tanto uma inibição quanto um aumento desmedido. 
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Por causa de tudo isso, o Hipotálamo é considerado o principal sítio cerebral 

responsável pela constelação das respostas orgânicas aos agentes stressores. A Hipófise, 

por sua vez, tem como uma das principais acções estimular as glândulas supra-renais.  

 

A partir da produção do Factor Liberador da Corticotrofina, o Hipotálamo estimula 

a Hipófise para aumentar a produção da própria corticotrofina, chamada também de 

Hormónio Adreno-Córticotrófico (ACTH), o qual, por sua vez, agirá em outra glândula 

bem distante do Sistema Nervoso Central, as supra-renais. Ali, nas Glândulas supra-renais, 

ocorre um aumento na liberação de seus hormónios; os corticóides e as catecolaminas. 

Esses últimos são de fundamental importância na resposta fisiológica ao stress.   

 

Caso os factores stressantes, internos ou externos, persistirem, há novamente uma 

fase de alarme fugaz que irá se caracterizar por hiperactividade cortico-suprarenal 

(demonstrada por níveis mais altos de Cortisol, Aldosterona, Adrenalina Sérica (...), com 

repercussões em órgãos alvos (fígado, gerando glicogenálise e hiper glicemia que pode 

eclodir Diabetes Mellitus tipo II ou Hipertensão Arterial, com maior reabsorção de sódio 

intratubular, gerando HAS transitória ou permanente.) com hiperplasia de córtex supra-

renal demonstrada por exames histológicos e no sangue leucositose com eosinopenia 

(demonstrada por hemograma) e ulcerações gástricas (evidenciada por necropsias os 

típicos sangramentos “gástricos”, visto bem hoje em pacientes vítima de grades traumas 

físicos nas unidades intensivas de tratamento). 

 

Como percebemos, toda a sequência dos acontecimentos orgânicos tem origem no 

cérebro, e o Hipotálamo é que inicia disparando a sucessão de eventos. Ao mesmo tempo 

em que esse Hipotálamo está providenciando a estimulação da Hipófise para secreção do 

ACTH, também proporciona a secreção outros neuro-hormónios (hormónios produzidos no 

cérebro), tais como os chamados peptídeos cerebrais, como é o caso das endorfinas (que 

modificam o limiar para dor), STH (que acelera o metabolismo), prolactina e outros. 

Desaparecendo os agentes stressores, todas essas alterações tendem a se 

interromper e regredir. Se, no entanto, por alguma razão o organismo continuadamente 

submetido à estimulação stressante, portanto, é obrigado a manter seu esforço de 

adaptação, uma nova fase acontecerá. Trata-se da Fase de Resistência. 
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ALTERAÇÕES NA FASE DE CHOQUE DA REACÇÃO DE ALARME 

ALTERAÇÕES OBJECTIVOS 

a) Aumento da frequência cardíaca e pressão arterial O sangue circulando mais rápido melhora a actividade 

muscular esquelética e cerebral, facilitando a acção e o 

movimento 

b) Contracção do baço Levar mais glóbulos vermelhos à corrente sanguínea e 

melhora a oxigenação do organismo e de áreas 

estratégicas 

c) O fígado libera glicose Para ser utilizado como alimento e energia para os 

músculos e cérebro 

d) Redistribuição sanguínea Diminui o sangue dirigido à pele e vísceras, aumentando 

para músculos e cérebro 

e) Aumento da frequência respiratória e dilatação dos 

brônquios 

Favorece a captação de mais oxigénio 

f) Dilatação das pupilas 

 

Para aumentar a eficiência visual 

g) Aumento do número de linfócitos na corrente sanguínea Preparar os tecidos para possíveis danos por agentes 

externos agressores 
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Fase de Adaptação ou Resistência:  

 

  Na 2ª Fase, denominada fase de Resistência, Intermediária ou "Stress" contínuo, 

persiste o desgaste necessário a manutenção do estado de alerta. O organismo continua 

sendo provido com fontes de energia rapidamente mobilizadas, aumentando a potencialidade 

para outras acções no caso de novos perigos imediatos serem acrescentados ao seu quadro de 

"Stress" contínuo. O organismo continua buscando ajustar-se a situação em que se encontra. 

 Sintomas: Toda essa mobilização de energia traz algumas consequências como: 

redução da resistência do organismo em relação a infecções; sensação de desgaste, 

provocando cansaço e lapsos de memória; supressão de várias funções corporais 

relacionadas com o comportamento sexual, reprodutor e com o crescimento. Exemplos: 

queda na produção de espermatozóides; redução de testosterona; atraso ou supressão total 

da puberdade; diminuição da libido; impotência; desequilíbrio ou supressão do ciclo 

menstrual; falha na ovulação ou falha no óvulo fertilizado; aumento do número de abortos 

espontâneos; dificuldades na amamentação 

Neste ponto, lembramos que os factores stressores podem ser emocional (resultam 

de acontecimentos biográficos ou situacionais que afectam a pessoa a nível psíquico – 

emocional, como morte dos pais, abandono, problemas familiares...), ou físicos (submissão 

a extremos de temperatura, a provas exaustivas, etc.) ou mistos (caso de cirurgias, 

traumatismo), em que a dor é grande e compromete o emocional. 

Na repetição dos factores stressores o indivíduo apresenta resposta orgánica com 

diminuição de amplitude, dificuldade nos mecanismos adaptativos das fases anteriores, 

diminuição de reservas energéticas, podendo evoluir para a morte. 

 

Nesta fase há falência das supra-renais, principalmente com atrofia generalizada, 

diminuindo bem as catecolaminas, (que pode evoluir à hipotensão grave e choque) e 

devido a diminuição do cortisol, gerando diminuição da glicogenólise (daí astenia, cefaleia, 

vertigem, pela hipoglicemia), por retorno, forçando o Pâncreas a produzir mais insulina 

existindo atrofia de células Betas de Langerhans, já exauridas pelas fases de alarme e 

resistência, conduzindo ao Diabetes Mellitus tipo II e atrofia de córtex supra-renais, 

diminuindo produção de glicocorticóides e mineralcorticóides, conduzindo a hipotensão, 

choque e morte por falência hidroglicoeletrolítica generalizada. 
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Fase de Exaustão ou Esgotamento 

 

 3ª Fase: Com a persistência de estímulos stressores, o indivíduo entra na 3ª Fase, 

denominada fase de Exaustão ou Esgotamento, onde há uma queda na imunidade e o 

surgimento da maioria das doenças. 

 

Sintomas: dores vagas; taquicardia; alergias; psoríase; caspa e seborreia; 

hipertensão; diabetes; herpes; graves infecções; problemas respiratórios (asma, rinite, 

tuberculose pulmonar); intoxicações; distúrbios gastrointestinais (úlcera, gastrite, diarreia, 

náuseas); alteração de peso; depressão; ansiedade; fobias; hiperactividade; hipervigilância; 

alterações no sono (insónia, pesadelos, sono em excesso); sintomas cognitivos como 

dificuldade de aprendizagem, lapsos de memória, dificuldade de concentração; bruxismo o 

que pode ocasionar a perda de dentes; envelhecimento; distúrbios no comportamento 

sexual e reprodutivo. 
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3.1 – História 

Na sua raiz etimológica grega, “trauma” significa lesão causada por um agente 

externo. Essa definição migrou para o campo psicológico, e com frequência supõe-se que 

um trauma ocorre quando as defesas psicológicas naturais falham.  

O trauma psíquico foi descrito por Freud como um afluxo de excitações excessivo 

em relação à tolerância do indivíduo e à sua capacidade de dominar e de elaborar essas 

excitações.  

A maneira como as pessoas processam o evento stressante após sua ocorrência pode 

ser determinante para que o trauma seja configurado ou não.  

A caracterização de um evento como traumático não depende somente do estímulo 

stressor, mas, entre outros factores, da tendência do processamento perceptual do 

indivíduo.  

Actualmente, compreende-se que traumas psicológicos podem afectar a qualidade 

de vida com grande impacto, caracterizando o Distúrbio de Stress Pós-Traumático (PTSD).  

Recordações aflitivas, revivescência do trauma, pensamentos indesejáveis 

recorrentes, estado de alerta, dificuldade em dormir, distanciamento afectivo, entre outros 

sintomas, podem ser indicadores do PTSD (Peres, 2005). 

De acordo com o DSM-IV-TR (1994) o Distúrbio de Stress Pós-Traumático 

(PTSD) é um transtorno de Ansiedade caracterizado pela re-vivência de um evento 

extremamente traumático, acompanhado por sintomas de excitação aumentada e esquiva 

de estímulos associados com o trauma. 

Os eventos traumáticos são experiências directas ou testemunhos relacionados à 

violência física e/ou moral como agressão pessoal, roubo, sequestro, ataque sexual, 

combate militar, tortura, encarceramento como prisioneiro de guerra ou em campo de 

concentração, desastres naturais ou causados pelo homem, acidentes automobilísticos, 

entre outros. As memórias traumáticas são inseridas numa família de experiências que 

reúne características clínicas como vivacidade sensorial, capacidade de disparar emoções e 

disforia (Knapp & Caminha, 2003). 
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Os critérios diagnósticos do PTSD classificados no DSM-IV-TR (1994) referem 

também que há três especificadores que podem ser usados para definir o início e a duração 

dos sintomas do PTSD: 

• Agudo: quando a duração dos sintomas é inferior a 3 meses.  

• Crónico: quando a duração dos sintomas é superior a 3 meses.  

• Com Início Tardio: pelo menos 6 meses decorrem entre o evento 

traumático e o início dos sintomas. 

 A ansiedade neurótica resultava da libido sexual modificada e o mecanismo central 

era a repressão. Esse período correspondia ao desenvolvimento dos conceitos básicos para 

a compreensão do inconsciente: "trabalho do sonho, formação do sintoma e a etiologia da 

histeria e da neurose obsessiva". 

Podemos incluir também como situações traumáticas paradigmáticas o desmame, a 

evacuação, a perda dos dentes. O nascimento de irmãos, etc., enfim, um conjunto variado 

de situações. Fica claro, neste momento, que há uma substituição na noção do trauma 

pontual pelo de situação traumática, o que ocorre quando o trauma se articula com a noção 

de angústia: facto tornado possível com Inibição, sintoma e angústia (1926). 

Masud Khan (1963): “O trauma está todo afecto à força e urgência das pulsões 

sexuais e à luta do ego contra elas. É em termos da fantasia inconsciente e da realidade 

psíquica interna que todos os conflitos e consequentes situações traumáticas são 

examinados. Freud apresentou sua primeira declaração sistemática da metapsicologia e 

temos, então, de um lado, o conceito de libido do ego, narcisismo primário, ideal de ego e, 

de outro, um exame minucioso dos mecanismos de introspecção, identificação e projecção. 

O pensamento metapsicológico de Sigmund Freud, é importante por assinalar que 

este período inicia com a síntese realizada em suas Conferências introdutórias sobre a 

psicanálise (1916-1917) quando, numa contribuição fundamental e ainda hoje, ou 

especialmente hoje, válida, ao desenvolver o conceito das séries complementares coloca a 

teoria do trauma dentro de um claro quadro etiológico. " 

Strachey (1959) nos dá um resumo magistral do conceito de ansiedade de Freud. 

Em " Inibições, sintomas e ansiedade ", Freud distinguiu muito claramente as situações 
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traumáticas das situações de perigo, relativas às quais há dois tipos de aproximação deste 

trauma. " O determinante fundamental de uma ansiedade automática é a ocorrência de uma 

situação traumática; e a essência desta é uma experiência de desamparo por parte do ego, 

diante de um acumulo de excitação (...) os diversos perigos específicos capazes de 

precipitar uma situação traumática em diferentes épocas da vida.  

 Com a modificação sofrida no conceito de ansiedade e situações traumáticas, o 

papel do meio ambiente (mãe) e a necessidade de "auxílio externo" nas situações de 

desamparo se situam bem no centro do conceito de trauma. Desse modo, as fontes 

intrapsíquicas, intersistémicas e ambientais de trauma ficam integradas num referencial 

unitário.  

Na "Análise terminável e interminável" (1937) e na “A divisão do ego no processo 

de defesa” (1940), Freud focalizou sua atenção no ego em termos das modificações 

sofridas no decorrer de conflitos defensivos da primeira infância, assim como através de 

variações primárias congénitas e dos distúrbios da função sintética do ego. 

Nesta etapa as contribuições de Donald Winnicott e de outros autores do chamado 

middle group da Sociedade Britânica de Psicanálise, com a ênfase que colocam no papel 

do "ambiente facilitador" e da noção de "intrusão" (impingement), assim como do conceito 

de "falta básica" (basic fault) de Balint, assumem um papel central na compreensão destes 

fenómenos. 

Desde 1939 até hoje, a retomada dos elementos anteriores e toda uma nova ênfase 

dada ao relacionamento mãe-filho alteram o próprio referencial para a discussão da 

natureza e do papel do trauma", considera Masud Kahn (1963). 

Masud Khan, para fundamentar sua noção de trauma acumulativo, utiliza a 

concepção de Freud sobre a função da mãe como escudo protector, desenvolvida em 

“Além do princípio de prazer” (1920), onde é apresentado um esquema conceptual sobre o 

destino de um organismo vivo em um ambiente.  

Masud Khan, seguindo a Freud, explica que para fugir ao desprazer provocado 

pelas excitações do mundo interior o organismo vivo trata de projecta-las para o ambiente 

(exterior) e tratá-las como se viessem de fora e não de dentro e colocando o escudo 

protector como um meio de defesa.  
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Neste contexto, descreveu Freud, como traumáticas quaisquer excitações vindas de 

fora que sejam suficientemente poderosas para atravessarem o escudo protector (…).  

Um acontecimento como um trauma externo está destinado a provocar um distúrbio 

em grande escala no funcionamento da energia do organismo e a colocar em movimento 

todas as medidas defensivas possíveis. Ao mesmo tempo o princípio de prazer é, 

momentaneamente, posto fora de acção. Não há mais possibilidade de impedir que o 

aparelho mental seja inundado com grandes quantidades de estímulo.  

A postulação de Masud Khan é, então, estabelecer a relação das falhas da mãe 

como escudo protector com o seu conceito de trauma acumulativo. 

Para ele o que leva a mãe a desenvolver o papel de escudo protector é o que Donald 

Winnicott chama de preocupação materna primária, onde a mãe suficientemente boa, 

através de suas funções de holding, handling e apresentação de objecto, interage com seu 

bebé. O conceito de intrusão também é fundamental.  

É a intromissão das necessidades e conflitos pessoais da mãe que caracterizo como 

fracasso no papel que desempenha como escudo protector.  

O papel da mãe como escudo protector não é passivo; é uma atitude alerta, de 

adaptação e organização.  

O papel de escudo protector é o resultado das funções do ego maternas autónomas e 

isentas de conflito.  

Se os conflitos pessoais interferirem aqui, o resultado será um desvio do papel de 

escudo protector para o de simbiose ou fuga para uma rejeição. Como a criança reagirá a 

esses fracassos depende da natureza, intensidade, duração e frequência do trauma ". 

Em resumo, as origens do trauma podem ser: nascimentos, perda da mãe como 

objecto, perda do amor do objecto e perda do amor do superego. 
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3.2 - Conceito 

Conceitos básicos de uma Psicotraumatologia Sistémica 

O sentido dos sintomas – As psicoses são, expressões terminológicas de formas 

graves de uma perturbação psíquica. Ao contrário da psiquiatria, os sintomas psicóticos 

também têm uma interpretação a nível psicológico, ou seja, são sintomas que se referem a 

um contexto psíquico real do passado mas esse contexto não tem evidência no presente.  

Nesta medida as psicoses são formas ajustadas de expressão psíquica que nos 

remetem para a questão: em que contexto situacional um estado psicológico alterado surge 

como a única reacção possível da psique humana a uma experiência de vida (o trauma)? 

Trauma psíquico – A palavra trauma significa ferida. Neste sentido fala-se na 

medicina por exemplo, de um traumatismo craniano. Transferindo este conceito ao nível 

psíquico podemos falar também de uma ferida psíquica quando os processos psíquicos tais 

como: percepção, sensação, pensamento, memória, imaginação, etc., já não funcionam 

normal e saudavelmente. Exemplos: uma pessoa está concentrada e assusta-se com um 

ruído e fica banhada em suor de medo ou os pensamentos de alguém estão continuamente 

fixados num determinado acontecimento; ou ainda alguém que já não se consegue lembrar 

de determinados acontecimentos importantes.  

Como causas de um trauma psíquico, pode-se referir: acidentes graves (de carro, de 

comboio, queda de uma avião...), tortura, situações de guerra, violência sexual, etc. Na 

investigação do trauma costuma-se distinguir dois tipos de situações traumáticas:  

Trauma de tipo 1: acontecimentos que surgem súbita e inesperadamente. 

Trauma de tipo 2: situações longas, de exigência excessiva e em que existe 

sentimento de impotência.  

No trauma existe uma diferença fundamental entre, por um lado, a exposição a uma 

ameaça e a perturbação emocional daí derivada e, por outro, as possibilidades de acção da 

pessoa para se proteger. O observador do trauma de outras pessoas pode também ficar 

psiquicamente traumatizado (Fischer, Riedesser, 1999). 

O autor sistematizou os acontecimentos traumáticos em, quatro formas de traumas: 
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Traumas existenciais: situações de vida e morte (Ex. em situações de catástrofes 
ou de guerra). 

Traumas de perda: quando uma pessoa sofre a perda de um vínculo psíquico 

muito importante para ela (Ex. morte da mãe quando criança). 

Traumas de vinculação: a necessidade de vínculo de uma pessoa é traumatizada, 

pelo que não pode mais entregar-se emocionalmente a vínculos humanos (Ex. abuso da 

filha pelo próprio pai); 

Traumas de vinculação sistémica: nestes casos todo um sistema de vinculação 

(Ex. uma família) é traumatizado por determinados acontecimentos (incesto ou assassinato 

de um familiar). 

Podemos de uma forma geral relacionar os sintomas de doenças psíquicas graves 

com as diferentes formas de traumas: 

Nos Traumas Existenciais encontramos muitas vezes medos intensos e 

perturbações de pânico (Ruppert, 2001a). 

Nos Traumas de Perda encontramos, na maior parte das vezes, depressões graves. 

Nos Traumas de Vinculação constatamos comportamentos sintomáticos que são 

diagnosticados na psiquiatria clínica como distúrbios borderline da personalidade. 

Traumas de Vinculação Sistémica relacionam-se, com estados de perturbação 

psicótica. 

A resposta automática de emergência, na sobrevivência do trauma, dissocia as 

percepções, os sentimentos e os pensamentos e reduz assim, a energia do trauma (Ruppert, 

2001). A dissociação da memória do trauma permite que a percepção consciente e o 

pensamento fiquem livres para assegurar a sobrevivência.  

As emoções provocadas pelo trauma são afastadas da memória consciente. Mas 

mesmo estando separadas das ligações nervosas que regulam a consciência de vigília elas 

ficam armazenadas nas camadas inferiores do cérebro, sobretudo nas células que estão em 

contacto neuronal e hormonal com as regiões do sistema límbico e do cerebelo. 
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Assim, o traço de memória do trauma continua a existir no corpo todo ou em partes 

dele. 

No entanto, numa situação que se pareça com a situação traumática original se a 

“camada de defesa” se tornar demasiado fina e não conseguir evitar que o trauma penetre 

nas estruturas cerebrais mais desenvolvidas do neocórtex e na memória consciente, então 

existe o perigo de que a vivência da situação actual se misture com a vivência traumática 

antiga e os sentimentos saiam de novo totalmente do controlo. 

Um trauma acontece sempre num contexto social. Na maior parte das vezes existem 

vítimas principais e um número maior de pessoas que, embora feridas menos 

profundamente em termos psíquicos, sofrem muitas vezes de forma grave as consequências 

de um trauma (Ex. uma família que recebe um soldado traumatizado na guerra) (Stricevic, 

2002).  

“O trauma psicossocial implica feridas que não podem ser enfrentadas unicamente 

através da psicoterapia. As ofertas de apoio têm que incluir sempre uma iniciativa dirigida 

para as causas das feridas. De facto, se as condições políticas não são consideradas, o risco 

de qualquer trabalho Psicoterapeutico não ter efeito é grande.” (Heckl, 2003). 

O conceito individualizado de trauma também não ajuda a perceber a 

sintomatologia psicótica. Neste caso, são de excluir as situações traumáticas em que uma 

pessoa que se tornou psicótica pode ela própria ser ferida gravemente a nível psíquico. É 

por isso que, até hoje, todas as tentativas da psicologia de explicar as psicoses e de as tratar 

com sucesso pela psicoterapia, têm dado poucos ou nenhuns resultados em Angola. 
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4.1 – História 

Comecemos por recordar que “violência” provém do latim “violentia” e que já no 

início do século XIII a palavra se empregava para significar “abuso da força”.  

No século XVI encontramos a forma verbal “exercer violência, violentar” 

significando agir sobre alguém ou fazê-la agir contra sua vontade usando a força ou a 

intimidação; na forma reflexa temos a noção de a pessoa se impor a si própria uma atitude 

contrária à que teria espontaneamente.  

Na sua expressão comportamental a violência é sinónimo de brutalidade (R. Roland 

diz: “la violence est la loi de la brute”) mas também se fala da dominação pela coacção e 

pela violência moral.  

Entre muitos, Camus sublinha a noção de dominação no conceito de violência; no 

seu sentido. E esta dominação física e ou moral visará sempre um objecto: o outro, os 

outros, um grupo ou grupos, uma instituição, um poder político ou o exercício desse poder, 

a dominação dum povo, de povos, ou do mundo.  

E dominar é negar, é não reconhecer, é impedir pelo exercício da força a expressão 

duma alteridade: dum sujeito, dum movimento de opinião, duma força social, duma 

minoria, dum povo.  

Numa vertente mais especificamente psicológica podemos falar de violência das 

emoções, dos sentimentos ou das paixões; nomeadamente quando se manifestam no registo 

da agressividade e da destrutividade.  

Falar de “dominação”, de “agressividade e destrutividade”, de negação e anulação 

da alteridade, implica que se pense não apenas no seu registo comportamental, existencial 

e de psicologia da consciência, mas também na dimensão da reflexão metapsicólogica. 

Temos assim que a auto-conservação implica potencial de violência e respectiva 

expressão mais ou menos elaborada sendo por isso que Bergeret sustenta o conceito de 

“violência fundamental” consubstancial ao ser humano a qual, de modo mais ou menos 

discreto, e qualquer que seja o meio pelo qual se exerce não raro (antes pelo contrário) se 

encerra na circularidade destrutiva do eu ou tu, do nós ou eles; o que não exclui que esta 
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destrutividade de agressividade livre não se possa manifestar em registos estruturalmente 

mais arcaicos nos quais o eu e o outro (objecto exterior) não estão diferenciados ao nível 

do funcionamento consciente. 

A agressividade e violência não são erradicáveis do humano facto aliás bem 

reconhecido por todas as sociedades humanas pois que em todas elas se constatam 

preocupações e estratégias educacionais visando a interiorização de valores simbólicos e 

de conformação a normas.  

E é bem a propósito que se fala da violência de Estado – que o mesmo é dizer 

“violência legitimada” (o que não deixa de suscitar a questão dos critérios e processos de 

legitimação e da legitimação e constituição do próprio Estado).  

O potencial de violência é consubstancial do ser humano, que pode ser ou não 

legitimável e legitimada; por outro, que há limites para as modalidades e grau de expressão 

das condutas violentas importando assim que aqui se articulem duas noções fundamentais: 

a de Ética (com E. Levinas diremos que é o domínio da responsabilidade perante si, 

perante outrém; mesmo responsabilidade da responsabilidade desse outrém) e a de grau do 

uso e abuso das condutas violentas, o que a noção de princípios do século XIII já punha em 

evidência ao defini-las como o abuso da força para coagir, intimidar ou destruir alguém – 

na multidimensionalidade do seu ser. 
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4.2 - Modelos Explicativos de Violência 

O termo abuso sexual é talvez o mais difundido e popularizado para denominar as 

situações de violência contra crianças e adolescentes, principalmente as que se referem à 

violência intrafamiliar, designada também como abuso sexual doméstico, violência sexual 

doméstica, abuso sexual incestuoso, incesto. Constata-se também que conceptualmente o 

abuso sexual é considerado e nomeado ora como maus-tratos ora como violência. Visando 

superar essas dificuldades de carácter epistemológico torna-se indispensável clarificar os 

conceitos de abuso sexual, de maus-tratos e de violência.  

Segundo Gabel (1997), etimológicamente, abuso indica afastamento do uso (“us”) 

normal. O abuso é, ao mesmo tempo, mau uso e uso excessivo. Significa, pois, ultrapassar 

os limites e, portanto, transgredir. “ (...) o abuso sexual deve ser claramente situado no 

quadro dos maus-tratos infligidos à infância.  

Essa noção, aparecida recentemente, assinala o alargamento de uma definição em 

que se passou da expressão “criança espancada”, na qual se mencionava apenas a 

integridade corporal, para “criança maltratada” na qual se acrescentam os sofrimentos 

morais e psicológicos. “Maus-tratos” abrange tudo o que uma pessoa faz e concorre para o 

sofrimento e a alienação de outra. Em 1990, ela abre espaço maior ao abuso e às violências 

institucionais. 

Para Ravazzola (1997) “O conceito de abuso é amplo e não se esgota na ideia de 

adição de substâncias químicas, nem na referência à agressão sexual. Podemos abusar de 

substâncias e também de outras pessoas, e não apenas sexualmente; o que o abuso implica 

sempre é um abuso anti-social de algum poder a mais na relação afectada, de tal modo que 

coloca o abusado ou abusada na condição de objecto e não de sujeito.  

O abuso refere-se a um estilo, a um padrão, a uma forma de tratamento que uma 

pessoa exerce sobre outra, sobre si mesma ou sobre objectos, com a característica de que 

não percebe que produz danos (...). 
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Quem exerce abuso não aprende a regular, a medir, a dizer, a escutar e respeitar 

mensagens de si mesmo e do outro (...); ou encontra-se em contextos nos quais estas 

aprendizagens foram esquecidas, se diluíram ou perderam força”. 

Segundo Franklin Farinati (1990) “Abuso é um termo usado para definir uma forma 

de maus-tratos de crianças e adolescentes, com violência física e psicológica associada, 

geralmente repetitivo e intencional (....)”. 

A violência contra crianças e adolescentes acontece em escala mundial, esteve 

sempre presente em toda a história da humanidade, e em todas as classes sociais, articulada 

ao nível de desenvolvimento e civilizacional da sociedade na qual acontece. 

Sabe-se que “reflecte, de um lado, a evolução das concepções que as sociedades 

construíram acerca da sexualidade humana; e de outro, a posição da criança e do 

adolescente nessas mesmas sociedades e, finalmente, o papel da família na estrutura das 

sociedades ao longo do tempo e do espaço.” (Azevedo, 1993). 

Segundo Faleiros (1998) “violência, aqui não é entendida, como acto isolado, pelo 

descontrole psicológico, pela doença, pela patologia, mas como um desencadear de 

relações que envolvem a cultura, o imaginário, as normas, o processo civilizacional de um 

povo”. Neste sentido a violência contra crianças e adolescentes tem de ser analisada em 

seu contexto histórico, económico, cultural, social e ético. 

A história social da infância em Angola revela que no tempo colonial as crianças 

não eram consideradas sujeitos de direitos.  

Situação que vem se reproduzindo por séculos, seja por uma compreensão 

autoritária do poder paternal, por concepções socializadoras e educativas baseadas em 

castigos físicos, seja pela indiferença e tolerância da sociedade com a extrema miséria e 

com as mais diversas formas de violência a que são submetidos milhões de crianças, pela 

impunidade dos abusadores, por cortes orçamentários em políticas públicas e programas 

sociais.  
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Essas concepções e atitudes, vigentes até hoje, explicam a resistência da sociedade 

ao Estatuto da Criança e do Adolescente.  

É importante reter que a categoria violência é um elemento constitutivo/conceptual, 

e portanto explicativo, das situações em que crianças e adolescentes são vitimados.  

É consensual nos estudos sobre a violência contra crianças e adolescentes que esta 

se constitui numa relação de poder, autoritária, na qual estão presentes e se confrontam 

actores/forças com pesos/poderes desiguais de conhecimento, autoridade, experiência, 

maturidade, recursos e estratégias. 
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5.1 – História 

A família, sua composição, dinâmica e funções tem de ser considerada 

historicamente. A história, a antropologia e a sociologia têm contribuído enormemente 

para a compreensão da família.  

Todas as famílias têm uma história familiar, articulada à história social e económica 

do lugar e da época em que vivem.  

História que ajudam a compreender sua dinâmica, comportamentos e atitudes 

diante da vida, dos pais, dos pais e de suas relações próximas. 

Para exemplificar essa passagem do ser biológico para o psicossocial podemos 

observar a instituição familiar. O ser humano não nasce com o conceito de família, pois 

esta implica em um modelo de significação e organização desse parentesco não 

obrigatoriamente natural, tendo portanto característica cultural (ainda que esteja apoiado 

no modelo biológico, como ocorre quando o pai biológico é também o pai social).  

Causam ainda muitas surpresas e inseguranças as profundas e recentes 

transformações que vêm sofrendo as famílias e que têm provocado mudanças nos papéis, 

valores e quotidianos familiares.  

Para além das tipologias e diagnósticos psicológicos é neste contexto amplo que 

devem ser pensadas as famílias angolanas e as famílias concretas a que estas crianças 

pertencem. 

No entanto é importante não apenas culpabilizar as famílias angolanas, pois grande 

parte delas são abandonadas pelo Estado e pela sociedade e se vêem sozinhas diante da 

imensa e difícil tarefa de sustentar, criar e educar os filhos. Vivem elas num país que não 

cuida de seus cidadãos. 
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5.2 – Conceito   

Segundo Giddens (2004), a grande diversidade de famílias e formas de agregados 

familiares tornou-se um traço distintivo da época actual.  

Em primeiro lugar, é necessário definir alguns conceitos básicos, em particular os 

de família, parentesco.  

Uma família é um grupo de pessoas unidas directamente por laços de parentesco, 

no qual os adultos assumem a responsabilidade de cuidar das crianças. 

Os adultos estão “autorizados” socialmente a exercer poder sobre crianças e 

adolescentes, poder necessário à socialização destes, como por exemplo, o poder paternal 

como o poder do professor sobre os alunos.  

Conceituar a instituição familiar para as crianças e adolescentes implica 

compreender a natureza do processo que seu carácter socializador confere a este tipo de 

instituição, ou seja, que a mesma compreende:  

• Envolver as relações sócio-afectivas e culturais entre adultos e 

crianças/adolescentes; 

• Difundir nas crianças e adolescentes, a representação social dos papéis dos 

adultos, caracterizando as representações sociais de pai, irmão, avô, tio, 

professor, religioso, profissional, empregador; 

• A legitimidade da autoridade do adulto e de seus papéis e funções sociais; 

• Transformar a natureza das relações adulto/criança e adolescente definidas 

socialmente, tornando-as humanas; protectoras; afectivas; solidárias; 

democráticas, independentes, amorosas, estruturadoras e socializadoras;  

• Distinguir os limites intergeracionais. 

Com base no acima exposto sobre os conceitos de família, é possível compreender 

que estes aspectos não são sinónimos, mas sim epistemológicamente distintos. 
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5.3 – Estruturas Familiares 

A família assume uma estrutura característica. Por estrutura entende-se, “uma 

forma de organização ou disposição de um número de componentes que se inter-

relacionam de maneira específica e recorrente” (WHALEY e WONG, 1989).  

Deste modo, a estrutura familiar compõe-se de um conjunto de indivíduos com 

condições e em posições, socialmente reconhecidas, e com uma interacção regular e 

recorrente também ela, socialmente aprovada.  

A família pode então, assumir uma estrutura nuclear ou conjugal, que consiste num 

homem, numa mulher e nos seus filhos, biológicos ou adoptados, habitando num ambiente 

familiar comum. A estrutura nuclear tem uma grande capacidade de adaptação, 

reformulando a sua constituição, quando necessário. 

Existem também famílias com uma estrutura de pais únicos ou monoparentais, 

tratando-se de uma variação da estrutura nuclear tradicional devido a fenómenos sociais, 

como o divórcio, óbito, abandono de lar, ilegitimidade ou adopção de crianças por uma só 

pessoa. 

A família ampliada ou consanguínea é outra estrutura, que consiste na família 

nuclear, mais os parentes directos ou colaterais, existindo uma extensão das relações entre 

pais e filhos para avós, pais e netos. 

Para além destas estruturas, existem também as denominadas de famílias 

alternativas, sendo elas as famílias comunitárias e as famílias homossexuais. 

As famílias comunitárias, ao contrário dos sistemas familiares tradicionais, onde a 

total responsabilidade pela criação e educação das crianças se cinge aos pais e à escola, 

nestas famílias, o papel dos pais é descentralizado, sendo as crianças da responsabilidade 

de todos os membros adultos. 
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5.4 – Funções da Família 
 

Como os papéis, as funções estão igualmente implícitas nas famílias, como já foi 

referido. As famílias como agregações sociais, ao longo dos tempos, assumem ou 

renunciam funções de protecção e socialização dos seus membros, como resposta às 

necessidades da sociedade pertencente.  

Nesta perspectiva, as funções da família regem-se por dois objectivos, sendo um de 

nível interno, como a protecção psicossocial dos membros, e o outro de nível externo, 

como a acomodação a uma cultura e sua transmissão.  

A família deve então, responder às mudanças externas e internas de modo a atender 

às novas circunstâncias sem, no entanto, perder a continuidade, proporcionando sempre um 

esquema de referência para os seus membros (Minuchin, 1990).  

Existe consequentemente, uma dupla responsabilidade, isto é, a de dar resposta às 

necessidades quer dos seus membros, quer da sociedade (Stanhope, 1999). 

Duvall e Miller (cit. por Idem) identificaram como funções familiares, as seguintes: 

• Gerar afectos entre os membros da família;  

• Proporcionar segurança e aceitação pessoal; 

• Promover um desenvolvimento pessoal natural;  

• Proporcionar a satisfação e sentimento de utilidade, através das 

actividades que satisfaçam os membros da família;  

• Assegurar a continuidade das relações, proporcionando relações 

duradouras entre os familiares; 

• Proporcionar a estabilidade e socialização, assegurando a 

continuidade da cultura da sociedade correspondente;  

• Impor a autoridade e o sentimento do que é correcto, relacionado 

com a aprendizagem das regras e normas, direitos e obrigações 

características das sociedades humanas.  

Para além destas funções, Stanhope (1999) acrescenta ainda uma função relativa à 

saúde, na medida, em que a família protege a saúde dos seus membros, dando apoio e 

resposta às necessidades básicas em situações de doença.  
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Relativamente à criança, a necessidade mais básica da mesma, remete-se para a 

figura materna, que a alimenta, protege e ensina, assim como cria um apego individual 

seguro, contribuindo para um bom desenvolvimento da família e consequentemente para 

um bom desenvolvimento da criança, porém, estas características maternais não se 

verificam em todas as sociedades humanas.  

A família é então, para a criança, um grupo significativo de pessoas, de apoio, 

como os pais, os pais adoptivos, os tutores, os irmãos, entre outros. Assim, a criança 

assume um lugar relevante na unidade familiar, onde se sente segura.  

A nível do processo de socialização a família assume, igualmente, um papel muito 

importante, já que é ela que modela e programa o comportamento e o sentido de identidade 

base da criança.  

Ao crescerem juntas, família e criança, promovem a acomodação da família às 

necessidades da criança, delimitando áreas de autonomia, que a criança experiência como 

separação. 

A família tem também, um papel essencial para com a criança, que é o da 

afectividade, tal como já foi referido. Para Mchaffie (cit. por Pinheiro, 1999), a sua 

importância é primordial pois considera o alimento afectivo tão imprescindível, como os 

nutrientes orgánicos. “Sem o afecto de um adulto, o ser humano enquanto criança não 

desenvolve a sua capacidade de confiar e de se relacionar com o outro”. 

Deste modo, (...) a família constitui o primeiro, o fundamental e o mais importante 

grupo social de toda a pessoa, bem como o seu quadro de referência, estabelecido através 

das relações e identificações que a criança criou durante o desenvolvimento” (Vara, 1996). 
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5.5 – Definição de Criança e Adolescente  

As categorias criança e adolescente nem sempre existiram; foram construídas 

histórica e socialmente e seus lugares sociais se distinguem segundo a época e a sociedade 

em que vivem.  

Na bibliografia sobre a protecção e assistência a crianças e a adolescentes, e 

inclusive a referente à violência sexual, utiliza-se essas duas categorias indistintamente 

como se se tratasse de uma mesma realidade (“menores de idade”, de influência jurídica) e 

de uma só etapa no processo de desenvolvimento.  

Além disto abstraí-se, em geral, a classe social, o género e a raça/etnia às quais 

pertencem como se estas não fossem fundamentais na formação das identidades e na 

determinação de suas situações concretas de vida. 

Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente a separação entre criança e 

adolescente se funda somente no aspecto ligado a idade, não se levando em consideração o 

psicológico e o social. 

Dessa forma, ficou assim definido como criança a pessoa que tem 12 anos 

incompletos e o adolescente o que se encontra na faixa etária dos 12 aos 18 anos de idade. 

 O que não se pode deixar de ressaltar é que a distinção pretendida pelo legislador 

não coincidi com a evolução biológica de uma fase para outra. Na realidade, os conceitos 

de criança e adolescente e seus limites etários são variáveis de país para país.  

Ressaltamos, que  o Estatuto da Criança e Adolescente ao se referir ao “estado” de 

criança e adolescente, quis caracterizar aqueles seres humanos em peculiares condições de 

desenvolvimento, devendo ser, em todas as hipóteses, respeitados (ECA, 1987).  

Em Angola, o Estatuto obedece os mesmos critérios do ECA: crianças são as 

pessoas na faixa etária até 12 anos, e os adolescentes são considerados dos 12 aos 18 anos, 

sem a variância do género. 
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6.1 – Incidência 

Os actos de violência, em qualquer de suas formas, desde violência colectiva, como 

é o caso da guerra, dos atentados, das violações de direitos, etc., até a violência 

individualizada, como são os assaltos, as violações/estupros, a tortura, etc. podem ser 

comparados à uma espécie de câncer da alma. 

As vítimas directas ou indirectas (familiares, testemunhas, etc.) da violência correm 

um risco de desenvolverem algum transtorno emocional em torno de 60%, enquanto a 

percentagem da população geral tem este mesmo risco reduzido a 20%. 

Situações catastróficas como àquelas ocorridas no período da guerra, podem 

aumentar muito a incidência do Distúrbio de Stress Pós-Traumático.  

Estar angustiado, ansioso ou “nervoso”, estar reagindo emocionalmente de uma 

maneira algo estranha por alguns dias não significa ter, obrigatoriamente, Distúrbio de 

Stress Pós-Traumático”. 

Algumas observações têm constatado que só um terço das pessoas expostas a estas 

situações traumáticas, não apenas às situações que envolvam terrorismo, mas também as 

catástrofes naturais, acidentes viários e, inclusive, a violência doméstica, tem 

probabilidades de apresentar o Distúrbio de Stress Pós-Traumático (Shalev, 1992). Outras 

pesquisas chegam a 54% (Weisaeth, 1989). 

Apesar disso, estudos psiquiátricos, particularmente dirigidos à esta questão, têm 

demonstrado que suas vítimas apresentam o dobro da percentagem de risco que tem a 

população geral de padecer algum transtorno mental. 

Até muito recentemente a psicopatologia vinha negligenciando o Distúrbio de 

Stress Pós-Traumático. Com os acontecimentos, nas últimas décadas, vivenciados por 

povos no mundo inteiro, têm-se procurado a valorização do diagnóstico deste transtorno, 

que faz com que a incidência aumente.  

Primeiramente porque os profissionais da área de saúde mental têm cogitado tal 

diagnóstico com mais flexibilidade. Em segundo, porque, de facto, a periculosidade e a 

expectativa insegura têm aumentado muito no ser humano dos grandes centros.  
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O terrorismo, por sua vez, é uma das manifestações da violência que, nos últimos 

anos e junto com grandes catástrofes naturais, tem contribuído para sensibilizar a opinião 

médica e pública sobre a patologia Pós-Traumática. 

Sabe-se hoje, serem muito frequentes as sequelas psico-traumáticas nas pessoas 

afectadas por atentados terroristas.  

Shalev (1992) encontra 33% de Distúrbio de Stress Pós-Traumático em vítimas 

civis israelitas. Medina et al. cita outros autores, como, por exemplo, Loughrey, que 

encontra 23% de Distúrbio de Stress Pós-Traumático em 499 vítimas do terrorismo em 

Irlanda do Norte, Abenhaim, com incidência de 18% de Distúrbio de Stress Pós-

Traumático em 354 vítimas de 21 atentados produzidos em França de 1982 a 1987 e, 

finalmente, Weisaeth, para quem a incidência do Distúrbio de Stress Pós-Traumático chega 

a 54% em vítimas do terrorismo e da tortura. 
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6.2 – Prevalência   

Felizmente, a maioria das vítimas de atentados, ou mesmo de uma guerra, não sofre 

deste transtorno em sua forma mais severa, mas isso não implica que muitas dessas pessoas 

não requeiram ajuda.  

Além disso, existem trabalhos demonstrando o valor do diagnóstico precoce de 

Distúrbio de Stress Pós-Traumático para se evitar outros problemas mentais no futuro.  

Alguns estudos têm enfatizado fortemente que a severidade e a persistência 

(prevalência) do Distúrbio de Stress Pós-Traumático seriam proporcionais à magnitude do 

acontecimento traumático.  

Esse ponto de vista evolutivo, notadamente empírico tem sido apoiado por muitos 

estudos, segundo Medina Amor, tais como, veteranos da guerra do Vietnam e do Golfo 

(Buydens-Branchey, 1990 – Solomon, 1993), sobreviventes de campos de concentração 

(Porot, 1985 – Niederland, 1968), sobreviventes de grandes catástrofes (Holen, 1991 - 

Lima, 1991), sobreviventes de graves acidentes de trânsito (Brom, 1993), vítimas de 

agressão sexual (Lopez, 1992 – Foa, 1993 – Bownes, 1991) e vítimas de outros graves 

acontecimentos (Benedek, 1985).  

O diagnóstico do Distúrbio por Stress Pós-Traumático do CID-10 baseia-se nos 

seguintes sintomas básicos:  

• Atitude psíquica de reviver o trauma, através de sonhos e de pensamentos 

durante a vigília;  

• Comportamento de evitação persistente de qualquer coisa que lembre o 

trauma e embotamento da resposta a esses indicadores;  

• Estado afectivo hiperexitado persistentemente.  

Seja devido à comorbidade com a Depressão, seja pelo próprio Distúrbio por Stress 

Pós-Traumático, o paciente sente seu futuro desolador, turvo, e sem perspectivas.  

Depois da experiência traumática, a pessoa com Distúrbio por Stress Pós-

Traumático mantém um nível de hiperatividade e hipervigilância crónica, com reacção 
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exagerada aos estímulos (sobressaltos, sustos) e descontrole emocional, tendendo ora à 

irritabilidade, ora ao choro. 

Todos esses estudos sugerem que, de facto, é provável que alguns tipos de eventos 

sejam mais traumáticos que outros e produzam taxas e gravidades diferentes de Distúrbio 

de Stress Pós-Traumático.  

Outra observação importante nesses trabalhos é que o Distúrbio de Stress Pós-

Traumático que aparece nas vítimas da violência terrorista não tem preferência em relação 

ao sexo, sendo acometidos de igual maneira tanto homens como mulheres diante dos 

atentados sobre a população civil. 

Tentando estabelecer relações entre os ferimentos e traumas físicos recebidos 

nessas catástrofes e o grau do Distúrbio de Stress Pós-Traumático, Dab (1988) atesta que 

80% das pessoas gravemente feridas desenvolveram o Distúrbio Pós-Traumático. 

Alguns estudos têm demonstrado que as vítimas mais afectadas por atentados ou 

outras formas de violência, ou seja, aquelas que desenvolvem e continuam mantendo um 

Distúrbio de Stress Pós-Traumático, podem vir a sofrer uma série de mutações em suas 

personalidades (por definição, “Alterações de Personalidade”). 

Entre as características observadas nas Alterações de Personalidade decorrentes de 

experiências muito traumáticas, como são os atentados, guerras, etc., seriam:  

• Aumento dos sentimentos de ira ou vingança;  

• Diminuição da capacidade de concentração; 

• Aumento da agressividade e irritabilidade; 

• Diminuição dos interesses pelas coisas; 

• Dores psicogénicas e psicossomáticas;  

• Depressão e Ansiedade; 

• Diminuição da capacidade de comunicação com os outros; 

• Diminuição da capacidade de externar sentimentos,  

• Em muitos casos, sentimentos de em culpa.  
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Algumas dessas respostas emocionais pessoais podem ser consideradas normais, 

entretanto, se não tratadas adequadamente, podem transformar-se em reacções patológicas 

ou crónicas.  
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6.3 – Resiliência  

A busca em compreender as respostas ao trauma está voltada também para a 

contribuição da personalidade e dos factores ambientais.  

Estudos sugerem que a exposição precedente ao trauma e a intensidade da resposta 

ao trauma agudo podem influenciar o desenvolvimento de PTSD. Yehuda R. Risk (2004). 

Os estudos indicam que os indivíduos com sentimentos de insegurança, falta de 

controlo pessoal e alienação aos outros são os mais prováveis para vivenciar elevados 

níveis de depressão e sintomas de PTSD subsequentes à exposição a eventos traumáticos. 

Regehr C, Hill J, Glancy GD (2000). 

As pessoas que são incapazes de confiar nos outros, são sensíveis à rejeição, 

sentem-se facilmente feridas e possuem dificuldade em fazer amigos experimentam os 

níveis mais elevados de sofrimento que seguem a um evento potencialmente traumático. 

Regehr C, Hemsworth D, Hill J.(2001). 

 Meta-análises revelaram consistentemente diversos preditores de PTSD, incluindo 

a fragmentação do núcleo familiar, baixo grau de instrução e prévio histórico de 

internamento psiquiátrica. Brewin CR, Andrews B, Valentine JD. (2000); Ozer EJ, Best 

SR, Lipsey TL, Weiss DS. (2003). 

Evidências sugerem que o traço de personalidade da ousadia protege na exposição 

ao stress extremo Kobasa SC, Maddi SR, Kahn S. (1982).  

A ousadia tem três dimensões:  

• A motivação de encontrar sentido na vida diária; 

•  A crença de que se pode influenciar o entorno e os resultados dos 

eventos; 

• E a opinião de que se pode aprender e crescer a partir das 

experiências positivas e negativas.  

Esses aspectos predispõem à confiança, ao suporte social e à superação das 

adversidades, facilitando o manejo do stresse da experiência.  



 55 

Em um estudo realizado em 2003, a resiliência e os factores de ajustamento que se 

seguiram aos eventos stressores foram mediados pela experiência de emoções positivas, 

tais como solidariedade, gratidão, interesse e amor Fredrickson BL, Tugade MM, Waugh 

CE, Larkin GR. (2003), a contribuição de práticas espiritualistas, budistas, como a 

meditação e a oração, também exerceram um papel activo no desenvolvimento de 

mecanismos de superação psicológica entre refugiados tibetanos Holtz TH.(1998).  

O factor crucial ao desenvolvimento da resiliência está em como os indivíduos 

percebem sua capacidade de lidar com os eventos e controlar seus resultados.  

A percepção de si mesmo e os diálogos internos após a ocorrência do evento 

traumático são preditores de resultados psicológicos satisfatórios ou não Benight CC, 

Ironson G, Durham RL (1999).  

Os diálogos internos de autopiedade, desamparo, autovitimização e autodepreciação 

podem realçar as emoções negativas relacionadas à memória traumática e exacerbar o 

sofrimento psicológico.  

As pessoas que cultivam diálogos internos de enfrentamento, procurando modificar 

o presente positivamente, superam com maior facilidade traumas psicológicos. 
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7.1 - Objectivos 
 
 
Geral 
 

Avaliar a relação entre as experiências de vida de crianças e adolescentes 

institucionalizados, (incluindo a exposição a stressores intensos) e o nível de 

funcionamento actual dos mesmos no Lar Kuzola, em Luanda, Angola. 

 
 
 
Específicos 
 
 

• Caracterizar e Avaliar a exposição aos acontecimentos de vidas stressantes 

entre dois grupos de crianças e adolescentes angolanas deste lar; 

 

• Avaliar o funcionamento destes dois grupos; 

 

• Avaliar a relação existente entre as experiências de vida e o funcionamento 

actual destes dois grupos; 

 

• Identificar as variáveis moderadoras entre factores de riscos e o 

funcionamento actual. 
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7.2 – Hipóteses  

 

As Hipóteses deste estudo estruturam-se em torno dos dados da investigação.  

 

Hipótese 1 (a Hipótese que pretendemos rejeitar) – Não existe uma relação positiva 

entre factores de risco e funcionamento actual das crianças e adolescentes angolanos; 

 

Hipótese 2 – Indivíduos expostos a stressores intensos apresentam níveis de 

funcionamento mais pobres do que indivíduos que não foram expostos a stressores 

intensos; 

 

Hipótese 3 – Os indivíduos com níveis de funcionamento mais adaptativo 

apresentam mais evidências de factores de protecção. 
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7.3 – População e Método 
 
  

A amostra deste estudo é constituída por 200 sujeitos (N=200). Desta amostra 100 

sujeitos (N=100) são indivíduos considerados em risco, e outros 100 sujeitos (N=100) 

pertencem a um grupo não considerado em risco. 

 

 O grupo de indivíduos considerados em risco (Grupo A) é constituído por crianças 

e adolescentes institucionalizados, sem família e identificados como tendo sido expostos a 

factores stressantes intensos. 

 

 O grupo de indivíduos não considerados em risco (Grupo B) é constituído por 

crianças e adolescentes que vivem com as suas famílias e frequentam o ensino normal.  

 

 Os dois grupos são homogéneos em termos de idades, e género.  

  

O trabalho foi descritivo transversal e de escolha aleatória.  

 

A – Teve como critérios de inclusão: 

• Indivíduos de ambos os sexos; 

• Dos 10 aos 18 anos; 

• Que estudam no ensino normal; 

• Que não apresentam debilidade mental. 

 

B – Inclui: 

• Indivíduos de ambos os sexos; 

• Dos 10 aos 18 anos; 

• Escolhidos de várias turmas aleatoriamente; 

• Que estudam no estudo normal da 5ª a 8ª classe 
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7.4 – Caracterização das Instituições  

 

Lar Kuzola 

 

O Lar Kuzola é uma instituição que tem como objectivo acolher crianças órfãs de 

guerra, abandonadas ou provenientes das ruas; com problemas mentais, de hospitais, de 

pais falecidos por VIH/Sida e acusadas de feiticismo.  

 

Situa-se no centro de Luanda e é gerido por madres. 

 

Para garantir o bem-estar dos menores, o lar dispõe de um pediatra, três enfermeiras 

e uma nutricionista, que garantem a assistência médico-medicamentosa e alimentar. 

O centro, que pertence ao Ministério da Assistência e Reinserção Social, acolhe 300 

crianças com idades compreendidas entre os zero e 14 anos e tem apoio da Total E&P 

Angola desde 1990; porém, a partir de 1999 passou a contar igualmente com o apoio das 

petrolífera do Bloco 17 – Esso, BP, Statoil e Hydro – e as principais empresas 

subempreiteiras Halliburton, FMC, Pride Foramer, Schlumberger, Sonair e Baker, estas 

participações tem assegurado na instituição a assistência médica e medicamentosa, 

alimentar, material escolar, entre outras. 

As crianças do centro têm acesso ao ensino através de bolsas cedidas por algumas 

instituições escolares, as do (2º e 3º níveis) sendo que as crianças do 1º nível contam com 

uma escola primária dentro da instituição.  

Têm actividades extra-curriculares, como aulas de catequese, corte e costura, 

carpintaria, colónias de férias, etc., e também asseguram a limpeza do lar, como forma de 

aprendizagem e cidadania.  
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Associação REMAR 

REMAR é uma O.N.G. cujas iniciais significam "Reabilitação de Marginalizados". 

Nascida em Portugal em 1989 e que, a exemplo do já acontecido em Espanha desde 

1982, inicia-se em Angola à partir de 1994 e localiza-se em Viana, Luanda. 

Tem como objectivo prestar ajuda a todo o tipo de pessoas que tenham saído das 

ruas, da toxicodependência, das prisões, da prostituição e/ou delinquência, auxiliando-os 

na sua restauração espiritual, física, psíquica, profissional e familiar. 

Muitos foram reabilitados e reinseridos nos seus trabalhos e famílias, enquanto 

outros permaneceram na REMAR para dedicarem as suas vidas em favor dos necessitados, 

deixando de ser pessoas negativas para a sociedade e tornando-se em pessoas úteis e 

benfeitoras.  

Actualmente, em mais de 58 países, nos 5 continentes participa em labores sociais 

com crianças abandonadas, mães solteiras, reclusos e qualquer necessidade e em Angola, 

insere também os pós-traumáticos de guerra.  

Melhorar as condições de vida destas comunidades, que estão à margem das 

sociedades em países e regiões pobres, através de projectos auto-suficientes de 

desenvolvimento integral e actividades de sensibilização, com a finalidade de proporcionar 

mudanças estruturais que contribuam para a erradicação da pobreza, é a missão da 

REMAR.   
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Escola do 2º e 3º Nível Nzinga Mbandi 

 Antigo Liceu Nacional D. Guiomar de Lencastre, era frequentado apenas pelo sexo 

feminino, do 1º ao 7º ano. 

 Localiza-se em Luanda, no centro da cidade. Após o 25 de Abril, transformou-se 

em acampamento para os refugiados de guerra, oriundos das províncias mais prejudicadas 

pela guerra.  

 Posteriormente à desocupação por estas pessoas neste estabelecimento, voltou a ser 

o liceu para o segundo e terceiro níveis de escolaridade, ou seja, do 5º ao 9º ano, porém 

rebaptizado com o nome de Nzinga Mbandi. 

 Nome este, em homenagem à Rainha do Mbanza Congo, no Norte de Angola, por 

ter resistido ao regime colonial. 

 Manteve-se a mesma estrutura da sua primeira edificação e hoje, é uma instituição 

mista. 
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7.5 – Instrumentos e Procedimentos de Avaliação 

 

 Aplicação de um Questionário Sócio-Demográfico (Anexo) – este questionário 

incluiu um conjunto de 51 itens que descreve as variáveis como a idade, género, 

proveniência, escolaridade, habitação, etc., que foram preenchidos pelas crianças e 

adolescentes do Lar Kuzola, da Remar e da Escola do 2º e 3º nível Nzinga Mbandi, num 

período de Agosto a Setembro de 2007. 

 

A duração da entrevista foi de aproximadamente de duas horas para cada 

questionário. Sob a supervisão do investigador deste trabalho e dos funcionários das 

respectivas instituições, com a autorização das suas direcções. 

 

 Children´s Manifest Anxiety Scale-Revised (CMAS-R), é uma entrevista 

Autobiográfica (EA) – Tradução portuguesa da Universidade do Minho – Traduzida por 

Pedro Dias e Miguel Gonçalves, uma entrevista semi-estruturada que avalia 

acontecimentos significativos na vida dos indivíduos (Anexo). 

 

 Funcionamento actual – Os instrumentos de avaliação do funcionamento dos 

sujeitos foram definidos a partir da caracterização exploratória realizada no mês de Janeiro 

junto da população, para que os instrumentos seleccionados fossem adequados às 

características dos sujeitos. 

 

 Os dados foram analisados recorrendo-se a instrumentos estatísticos, 

nomeadamente ao Statistical Program for Social Sciences (SPSS).  

 

Foram utilizados testes de correlação entre variáveis de acordo com as 

características da amostra. 
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1 – Género  
 

A amostra é constituída por 200 indivíduos, dos quais 87 são do sexo Feminino, 

representando (43,5%) e 113 são do sexo Masculino, representando (56,5%). 

A amostra foi dividida em dois grupos, cada qual com a mesma proporção. Grupo 

de Risco e Grupo de Não Risco.  

O Grupo de Risco é constituído por 32 (32%) indivíduos do sexo Feminino e 68 

(68%) do sexo Masculino. 

O Grupo de Não Risco é constituído por 55 (55%) indivíduos do sexo Feminino e 

45 (45%) do sexo Masculino. 

 

Quadro 8.1 – Distribuição por Género 

Fonte: Lar  Kuzola – Remar – Nhzinga Mbandi  

 

 

Gráfico 8.1 – Representação por Género    Fonte: Lar  Kuzola – Remar – Nhzinga Mbandi 

 

GÉNERO GLOBAL 

 

 Valor Absoluto Valor em Percentagem 

Feminino  87 43,5 

Masculino 113 56,5 
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2 – Idade Global por Género 

Com relação a idade foram investigados indivíduos com as seguintes idades, por ordem 

cronológica: com 10 anos; 18 do sexo feminino (20,7%) e 27 do sexo masculino (23,9%). 

Com 11 anos; 17 do sexo feminino (19,5%) e 12 do sexo masculino (10,6). Com 12 anos; 

18 do sexo feminino (20,7%) e 28 do sexo masculino (24,8%). Com 13 anos; 12 do sexo 

feminino (13,8%) e 20 do sexo masculino (17,7%). Com 14 anos; 11 do sexo feminino 

(12,6%) e 14 do sexo masculino (12,4%). Com 15 anos; 3 do sexo feminino (3,4%) e 3 do 

sexo masculino (2,7%). Com 16 anos; 5 do sexo feminino (5,7%) e 4 do sexo masculino 

(3,5%). Com 17 anos; 1 do sexo feminino (1,1%) e 4 do sexo masculino (3,5%). Com 18 

anos; 2 do sexo feminino (2,3%) e 1 do sexo masculino (0,9%). 

Quadro 8.2 – Distribuição da Idade Global por Género 

Feminino Masculino  IDADE 
Valor Absoluto % Valor Absoluto % 

10 anos 18 20,7 27 23,9 

11 anos 17 19,5 12 10,6 

12 anos 18 20,7 28 24,8 

13 anos 12 13,8 20 17,7 

14 anos 11 12,6 14 12,4 

15 anos 3 3,4 3 2,7 

16 anos 5 5,7 4 3,5 

17 anos 1 1,1 4 3,5 

18 anos 2 2,3 1 0,9 

Total   87 100 113 100 

Fonte: Lar  Kuzola – Remar – Nhzinga Mbandi  

 

Gráfico 8.2 – Representação da Idade Global por Género   Fonte: Lar  Kuzola – Remar – Nhzinga Mbandi 
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3 – Situação Familiar 

Em relação à Situação Familiar dos indivíduos estudados, verificou-se que: 

disseram que tem mãe viva; 60 indivíduos do sexo feminino (69%) e 79 do sexo masculino 

(69,9%). 9 Indivíduos do sexo feminino (10,3%) e 6 do sexo masculino (5,3%), disseram 

que a mãe faleceu. 18 Indivíduos do sexo feminino (20,7%) e 28 do sexo masculino 

(24,8%), disseram que desconhece o paradeiro da mãe.  

Com relação ao pai; 56 indivíduos do sexo feminino, disseram que está vivo 

(64,4% e 70 do sexo masculino (61,9%). 13 indivíduos do sexo feminino (14,9%) e 16 do 

sexo masculino (14,2%), disseram que o pai faleceu. 18 indivíduos do sexo feminino 

(20,7%) e 27 do sexo masculino (23,9%), disseram que desconhece o paradeiro do pai. 

Quadro 8.3 – Distribuição da Situação Familiar por Género 

 

SITUAÇÃO FAMILIAR 

Feminino Masculino  SITUAÇÃO 

Valor Absoluto Valor Relativo Valor Absoluto Valor Relativo 

Mãe Viva 60 69,0 79 69,9 

Mãe Falecida 9 10,3 6 5,3 

Desconhece 18 20,7 28 24,8 

Total  87 100 113 100 

Pai Vivo 56 64,4 70 61,9 

Pai Falecido 13 14,9 16 14,2 

Desconhece 18 20,7 27 23,9 

Total  87 100 113 100 

 Fonte: Lar  Kuzola – Remar – Nhzinga Mbandi  
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Fonte: Lar  Kuzola – Remar – Nhzinga Mbandi 

Gráfico 9.3.3 – Representação da Situação Familiar por Género Relativo à Mãe  

Fonte: Lar  Kuzola – Remar – Nhzinga Mband 

Gráfico 9.3A – Representação da Situação Familiar por Género Relativo ao Pai 

Fonte: Lar  Kuzola – Remar – Nhzinga Mband 
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4 – Número de Irmãos 

Em relação ao número de irmãos dos indivíduos estudados, verificou-se que 79 

indivíduos do sexo feminino disseram que têm irmãos (90,8%); 5 disseram que não têm 

irmãos (5,7%) e 3 disseram que desconhecem a existência de irmãos (3,4%). No sexo 

masculino, 105 indivíduos disseram que tem irmãos (92,9%), 6 disseram que não têm 

irmãos (5,3%) e 2 disseram que desconhecem a existência de irmãos (1,8%). 

Quadro 8.4 – Distribuição do Número de Irmãos por Género 

 

NÚMERO DE IRMÃOS 

 

 Sim Valor 

Relativo 

Não Valor 

Relativo 

Não 

Respondeu 

Valor 

Relativo 

Total Absoluto Total 

Relativo 

Feminino 79 90,8 5 5,7 3 3,4 87 100 

Masculino 105 92,9 6 5,3 2 1,8 113 100 

Fonte: Lar  Kuzola – Remar – Nhzinga Mbandi 

 

 

Quadro 8.4.–  Distribuição do Número de Irmãos por Género  Fonte: Lar  Kuzola – Remar – Nhzinga Mbandi 
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5 – Com quem vive 

Esta amostra é proveniente de três instituições. Em duas delas, os indivíduos são 

institucionalizados. Em apenas uma foram colhidos os dados para o grupo de controlo, ou 

seja, o grupo da Escola Secundária Nzinga Mbandi. 

Sendo assim, verificou-se que 29 (33,3%) indivíduos do sexo feminino coabitam 

com a família natural (pai, mãe e irmãos). 25 (28,7%) coabitam com família alargada 

(avós, tios, primos ou parentes). 32 (36,8%) vivem em instituição e 1 vive com outra 

família. 

Em relação ao sexo masculino, 26 (23%) coabitam com a família natural, 18 

(15,9%) com família alargada, 68 (60,2%) são institucionalizados e 1 (0,9%) coabita com 

outra família. 

Quadro 8.5 – Distribuição da Coabitação por Género 

 

COM QUEM VIVE ACTUALMENTE 

Feminino Masculino COABITAÇÃO 

Valores Absolutos Valores Relativos Valores Absolutos Valores Relativos 

Família Natural 29 33,3 26 23,0 

Família Alargada 25 28,7 18 15,9 

Instituição 32 36,8 68 60,2 

Outras Pessoas 1 1,1 1 0,9 

Total  87 100 113 100 

 Fonte: Lar  Kuzola – Remar – Nhzinga Mbandi 

Gráfico 8.5 – Representação da Coabitação por Género   Fonte: Lar  Kuzola – Remar – Nhzinga Mbandi 
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6 - Escolaridade 

Os problemas de várias ordens que perturbam os indivíduos influenciam o quotidiano dos 

mesmos em todas as vertentes, como por exemplo, o aproveitamento escolar, o medo da escola, a 

assiduidade e a vontade de estudar, bem como, o relacionamento e comportamento com os colegas 

e professores. 

Dos indivíduos estudados, verificou-se que todos estudam. Neste contexto, temos: 1ª classe 

(1º ano); 4 indivíduos do sexo feminino (4,6%) e 10 do sexo masculino, (8,8%). Na 2ª classe (2º 

ano); 11 do sexo feminino (12,6%) e 19 do sexo masculino (16,8%). Na 3ª classe (3º ano); 8 do 

sexo feminino (9,2) e 16 do sexo masculino (14,2%). Na 4ª classe (4º ano); 7 do sexo feminino 

(8,0%) e 6 do sexo masculino (5,3%). Na 5ª classe (5º ano); 13 do sexo feminino (14,9%) e 25 do 

sexo masculino (22,1%). Na 6ª classe (6º ano); 17 do sexo feminino (19,5%) e 15 do sexo 

masculino (13,3%). Na 7ª classe (7º ano); 16 do sexo feminino (18,4%) e 8 do sexo masculino 

(7,1%). Na 8ª classe (8º ano); 11 do sexo feminino (12,6%) e 14 do sexo masculino (12,4%). 
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Quadro 8.6 - Distribuição da Escolaridade por Género 

 
GRAU DE ESCOLARIDADE 

 
Feminino Masculino CLASSE 

Valor Absoluto Valor Relativo Valor Absoluto Valor Relativo 

1ª  classe 4 4,6 10 8,8 

2ª  classe 11 12,6 19 16,8 

3ª  classe 8 9,2 16 14,2 

4ª  classe 7 8,0 6 5,3 

5ª  classe 13 14,9 25 22,1 

6ª  classe 17 19,5 15 13,3 

7ª  classe 16 18,4 8 7,1 

8ª  classe 11 12,6 14 12,4 

Total  87 100 113 100 

Fonte: Lar  Kuzola – Remar – Nhzinga Mbandi 

 

Gráfico 8.6 - Representação da Escolaridade por Género                 Fonte: Lar  Kuzola – Remar – Nhzinga Mbandi 
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7 – Relacionamento com os Colegas e Professores 

Neste item da amostra estudada, 82 indivíduos do sexo feminino referiram um bom 

relacionamento (Sim) com os colegas, 4 referiram mau relacionamento (Não) e 1 Não 

Respondeu. Do sexo masculino, 98 indivíduos referem bom relacionamento (Sim), 14 

referiram um mau relacionamento (Não) e 1 Não Respondeu. 

Ainda o que diz respeito ao relacionamento com os professores; 82 indivíduos do 

sexo feminino disseram que Sim e 5 disseram que Não. No sexo masculino, 99 indivíduos 

disseram que Sim, 10 disseram que Não e 4 Não Responderam. 
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Quadro 8.7 – Distribuição do Relacionamento com os Colegas e Professores por Género 

Feminino RELAÇÃO 

Sim Valor Relativo Não Valor Relativo Não Respondeu Valor 

Relativo 

Com os Colegas 82 94,3 4 4,6 1 1,1 

Com os Professores 82 94,3 5 5,7 0 0,0 

Masculino  

Sim Valor Relativo Não Valor Relativo Não Respondeu Valor 

Relativo 

Com os Colegas 98 86,7 14 12,4 1 0,9 

Com os Professores 99 87,6 10 8,8 4 3,5 

 Fonte: Lar  Kuzola – Remar – Nhzinga Mbandi  

Gráfico 8.7 – Representação do Relacionamento com os Colegas e Professores - Feminino  

Fonte: Lar  Kuzola – Remar – Nhzinga Mbandi 

Gráfico 8.8b – Representação do Relacionamento com os Colegas e Professores  - Masculino 

Fonte: Lar  Kuzola – Remar – Nhzinga Mbandi 
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8 – Concentração na Aula 

A maior parte dos indivíduos com PTSD apresentam dificuldade em concentrar-se. 

Esta amostra de indivíduos não fugiu à regra e, neste contexto temos os seguintes 

resultados: 59 indivíduos do sexo feminino responderam que Sim (67,8%), 28 (32,2%) 

responderam Não. 

Relativamente ao sexo masculino, 69 indivíduos responderam Sim (61,1%), 42 

indivíduos responderam Não (37,2%) e 2 indivíduos Não responderam (1,8%). 

Quadro 8.8 – Distribuição da Dificuldade de Concentração em Sala de Aula por Género 

 

SENTE DIFICULDADE EM CONCENTRAR-SE NA AULA? 

 Sim Valor 

Relativo 

Não Valor 

Relativo 

Não 

Respondeu 

Valor 

Relativo 

Total 

Absoluto 

Total 

Relativo 

Feminino 59 67,8 28 32,2 0 0 87 100 

Masculino  69 61,1 42 37,2 2 1,8 113 100 

Fonte: Lar  Kuzola – Remar – Nhzinga Mbandi 

 

Gráfico 8.8 – Representação da Dificuldade de Concentração em Sala de Aula por Género  

Fonte: Lar  Kuzola – Remar – Nhzinga Mbandi 
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9 – Aproveitamento Escolar 

Verificou-se que da amostra estudada, 81 indivíduos do sexo feminino têm um bom 

aproveitamento escolar (93,1%) e 6 não têm um bom aproveitamento (6,9%). Do sexo 

masculino, 92 indivíduos (81,4%) têm bom aproveitamento escolar, 17 indivíduos não têm 

bom aproveitamento (15%) e 4 indivíduos (3,5%), não responderam. 

Quadro 8.9 – Distribuição do Aproveitamento Escolar por Género 

 

TEM BOM APROVEITAMENTO ESCOLAR? 

 Sim Valor 

Relativo 

Não Valor 

Relativo 

Não 

Respondeu 

Valor 

Relativo 

Total 

Absoluto 

Total 

Relativo 

Feminino 81 93,1 6 6,9 0 0 87 100 

Masculino 92 81,4 17 15,0 4 3,5 113 100 

Fonte: Lar  Kuzola – Remar – Nhzinga Mbandi 

 

 

Gráfico 8.9 – Representação do Aproveitamento Escolar por Género  Fonte: Lar  Kuzola – Remar – Nhzinga Mbandi 
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10 – Medo da Escola 

Com relação à pergunta sobre o medo da instituição escolar, verificou-se que 10 

indivíduos do sexo feminino responderam Sim (11,5%), 76 (87,4%) responderam Não e 1 

indivíduo (1,15%) Não Respondeu. 

Com relação a mesma pergunta respondida pelo sexo masculino, obteve-se o 

seguinte resultado: 92 indivíduos responderam Sim (81,4%), 20 indivíduos (17,7%) 

responderam Não e 1 indivíduo (0,88%) Não Respondeu. 

Quadro 8.10 – Distribuição sobre o Medo da Escola 

SENTE MEDO DA ESCOLA? 

 Sim Valor 

Relativo 

Não Valor 

Relativo 

Não 

Respondeu 

Valor 

Relativo 

Total 

Absoluto 

Total 

Relativo 

Feminino 10 11,5 76 87,4 1 1,15 87 100 

Masculino 92 81,4 20 17,7 1 0,88 113 100 

Fonte: Lar  Kuzola – Remar – Nhzinga Mbandi 

 

 

Gráfico 8.10 – Representação sobre o Medo da Escola    Fonte: Lar  Kuzola – Remar – Nhzinga Mbandi 
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11 – Comportamento na Escola 

Neste item sobre o comportamento escolar, a resposta da pergunta sobre a expulsão 

da sala de aula, foi respondida da seguinte forma: 36 indivíduos do sexo feminino 

responderam que já foram expulsos da sala (41,4%) e 51 responderam que Não (58,6%). 

Nos indivíduos do sexo masculino verificou-se: 46 responderam Sim (40,7%), 65 

responderam Não (57,5%) e 2 Não Responderam (1,8%). 

Quadro 8.11 – Distribuição da Expulsão da Sala de Aula 

 

JÁ FOI EXPULSO DA SALA DE AULA PELO PROFESSOR? 

 Sim Valor 

Relativo 

Não Valor 

Relativo 

Não 

Respondeu 

Valor 

Relativo 

Total 

Absoluto 

Total 

Relativo 

Feminino 36 41,4 51 58,6 0 0 87 100 

Masculino 46 40,7 65 57,5 2 1,8 113 100 

Fonte: Lar  Kuzola – Remar – Nhzinga Mbandi 

 

 

Gráfico 8.11 – Representação da Expulsão da Sala de Aula   Fonte: Lar  Kuzola – Remar – Nhzinga Mbandi 
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12 – Assiduidade e Pontualidade Escolar 

 Em relação a pontualidade e assiduidade escolar, 55 indivíduos do sexo feminino 

responderam ser pontuais com relação às aulas (63,2%) e 32 indivíduos disseram Não 

(36,8%). 

 Os indivíduos do sexo masculino responderam: 72 (63,7%) Sim, 41 (36,3%) Não. 

Quadro 8.12 – Distribuição da Pontualidade/Assiduidade 

 

CHEGA SEMPRE ATRASADO À ESCOLA? 

 Sim Valor Relativo Não Valor Relativo Total Absoluto Total Relativo 

Feminino 55 63,2 32 36,8 87 100 

Masculino 72 63,7 41 36,3 113 100 

Fonte: Lar  Kuzola – Remar – Nhzinga Mbandi 

 

Gráfico 8.12 – Representação da Pontualidade/Assiduidade              Fonte: Lar  Kuzola – Remar – Nhzinga Mbandi 
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13 – Mudança de Escola/Turma 

No que diz respeito à mudança de Escola, 55 indivíduos do sexo feminino 

responderam Sim (63,2%) e 32 responderam que Não (36,8%).  

Em relação à mudança de Turma verificou-se que apenas 27 indivíduos do sexo 

feminino manifestaram o desejo de mudar de turma (Sim) (23,9%) e 60 não mostraram 

interesse (Não) (53,1%).  

No sexo masculino verificou-se que 81 indivíduos (93,1%) responderam Sim, 

mudariam de Escola e 32 (36,8%). 38 indivíduos (33,6%) responderam que mudariam de 

Turma, 71 responderam que Não mudariam (62,8%) e 4 Não Responderam (3,5%). 
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Quadro 8.13 – Distribuição da Manifestação na Mudança de Escola/Turma 

SE PUDESSE ESCOLHER: GOSTAVA DE MUDAR 

Feminino 
 Sim Valor 

Relativo 
Não Valor 

Relativo 
Não 

Respondeu 
Valor 

Relativo 
Total 

Absoluto 
Total Relativo 

de escola 55 63,2 32 36,8 0 0 87 100 
de turma 27 23,9 60 53,1 0 0 87 100 
Masculino   

 Sim Valor 
Relativo 

Não Valor 
Relativo 

Não 
Respondeu 

Valor 
Relativo 

Total 
Absoluto 

Total Relativo 

de escola 81 93,1 32 36,8 0 0 113 100 
de turma 38 33,6 71 62,8 4 3,5 113 100 

Fonte: Lar  Kuzola – Remar – Nhzinga Mbandi 

 

Fonte: Lar  Kuzola – Remar – Nhzinga Mbandi 

Gráfico 8.13 – Representação da Manifestação na Mudança de Escola/Turma Feminino 

Fonte: Lar  Kuzola – Remar – Nhzinga Mbandi 

  Gráfico 8.13a – Representação da Manifestação na Mudança de Escola/Turma Masculino  
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• SINTOMAS PSIQUIÁTRICOS, PSICOLÓGICOS E PSICOSSOMATICOS  

14 – Tristeza  

 A tristeza como outros tantos sentimentos faz parte do PTSD. Assim, com 

sentimentos de tristeza foram estudados 62 indivíduos do sexo feminino que responderam 

(Sim) e 25 (28,7%) indivíduos que responderam (Não).  

Nos indivíduos do sexo masculino 74 responderam que Sim (65,5%), 36 (31,9%) 

responderam que Não e 3 (2,7%) Não Responderam. 

Quadro 8.14 – Distribuição do Sentimento de Tristeza 

TEM SENTIMENTO DE TRISTEZA? 

 Sim Valor 

Relativo 

Não Valor 

Relativo 

Não 

Respondeu 

Valor 

Relativo 

Total 

Absoluto 

Total 

Relativo 

Feminino 62 71,3 25 28,7 0 0 87 100 

Masculino 74 65,5 36 31,9 3 2,7 113 100 

 Fonte: Lar  Kuzola – Remar – Nhzinga Mbandi 

 

Gráfico 8.14 – Representação do Sentimento de Tristeza  Fonte: Lar  Kuzola – Remar – Nhzinga Mbandi 
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15 – Humor  

As mudanças de humor são normais em qualquer indivíduo. Mesmo aqueles que 

não têm qualquer tipo de distúrbio. Um acontecimento seja de que tipo for, pode deixar 

qualquer indivíduo com o humor alterado. É assim que se verificou que 48 indivíduos do 

sexo feminino alegaram alteração de humor (Sim) (55,2%), 36 responderam que (Não) 

(41,4%) e 3 Não Responderam (6,2%). 

No sexo masculino, 65 (57,5%) responderam que Sim, 41 responderam que Não 

(36,3%) e 7 indivíduos (6,2%) Não Responderam. 

Quadro 8.15 – Distribuição das Mudanças de Humor 

 

TÊM MUDANÇAS DE HUMOR? 

 Sim Valor 

Relativo 

Não Valor 

Relativo 

Não 

Respondeu 

Valor 

Relativo 

Total 

Absoluto 

Total 

Relativo 

Feminino 48 55,2 36 41,4 3 3,4 87 100 

Masculino 65 57,5 41 36,3 7 6,2 113 100 

 Fonte: Lar  Kuzola – Remar – Nhzinga Mbandi  

 

Gráfico 9.15 - Representação das Mudanças de Humor    Fonte: Lar  Kuzola – Remar – Nhzinga Mbandi 
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16 – Depressão  

Com relação ao sintoma da Depressão, 52 indivíduos do sexo feminino 

responderam estar muitas vezes deprimidos (59,8%) e 35 indivíduos responderam que não 

se deprimem (40,2%). 

No sexo masculino, 61 indivíduos responderam que Sim (54%), 51 responderam 

que Não (45,1%) e 1 Não Respondeu (0,9%). 

Quadro 8.16 – Distribuição da Depressão 

SENTE-SE DEPRIMIDO? 

 Sim Valor 

Relativo 

Não Valor 

Relativo 

Não 

Respondeu 

Valor 

Relativo 

Total 

Absoluto 

Total 

Relativo 

Feminino 52 59,8 35 40,2 0 0,0 87 100 

Masculino 61 54,0 51 45,1 1 0,9 113 100 

Fonte: Lar  Kuzola – Remar – Nhzinga Mbandi 

 

Gráfico 8.16 – Representação da Depressão    Fonte: Lar  Kuzola – Remar – Nhzinga Mbandi 
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17 – Ansiedade  

A ansiedade é um dos sintomas do PTSD. Com este sintoma foram estudados 73 

indivíduos do sexo feminino (83,9%), Sim. 14 do mesmo sexo responderam Não (16,1%). 

Do sexo masculino 79 indivíduos (69,9%) responderam Sim e 34 (30,1%) 

responderam Não. 

Quadro 8.17 – Distribuição da Ansiedade 

SENTE-SE ANSIOSO? 

 Sim Valor 

Relativo 

Não Valor 

Relativo 

Total 

Absoluto 

Total 

Relativo 

Feminino 73 83,9 14 16,1 87 100 

Masculino 79 69,9 34 30,1 113 100 

Fonte: Lar  Kuzola – Remar – Nhzinga Mbandi  

 

 

Gráfico 8.17 – Representação da Ansiedade   Fonte: Lar  Kuzola – Remar – Nhzinga Mbandi 
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18 – Agressividade  

Quanto ao ser ou não agressivo os indivíduos da amostra responderam da seguinte 

forma: 41 indivíduos do sexo feminino (47,1%) responderam serem agressivos (Sim) e 46 

responderam que Não (52,9%). Sendo que os do sexo masculino 55 responderam que Sim 

(48,7%) e 58 responderam que Não (51,3%). 

Quadro 8.18 – Distribuição da Agressividade 

É AGRESSIVO? 

 Sim Valor Relativo Não Valor Relativo Total Absoluto Total Relativo 

Feminino 41 47,1 46 52,9 87 100 

Masculino 55 48,7 58 51,3 113 100 

Fonte: Lar  Kuzola – Remar – Nhzinga Mbandi 

 

 

Gráfico 8.18 – Representação da Agressividade   Fonte: Lar  Kuzola – Remar – Nhzinga Mbandi 
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19 – Outras Doenças 

Os indivíduos com PTSD para além dos sintomas do próprio distúrbio, muitas 

vezes apresentam somatizações. Tais como; doenças gastrointestinais, cefaleias, 

constipações, etc. 

Dentro desta perspectiva 76 indivíduos do sexo feminino responderam que Sim 

(87,4%), 10 responderam que Não apresentavam quaisquer sintomas associados (11,5%) e 

apenas 1 Não Respondeu (1,1%). 

No sexo masculino 87 indivíduos responderam que Sim (77,0%), 24 responderam 

que Não (21,2%) e 2 Não Responderam (1,8%). 

Quadro 8.19 – Distribuição de Outros Sintomas Associados 

 

TEM SINTOMAS DE GRIPE, GASTROENTESTINAIS, DORES DE CABEÇA 

 Sim Valor 

Relativo 

Não Valor 

Relativo 

Não 

Respondeu 

Valor 

Relativo 

Total 

Absoluto 

Total 

Relativo 

Feminino 76 87,4 10 11,5 1 1,1 87 100 

Masculino 87 77,0 24 21,2 2 1,8 113 100 

Fonte: Lar  Kuzola – Remar – Nhzinga Mbandi 

 

Gráfico 8.19 – Representação de Outros Sintomas Associados   Fonte: Lar  Kuzola – Remar – Nhzinga Mbandi 
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20 – Nervosismo 

Em relação ao nervosismo 32 indivíduos do sexo feminino responderam que Sim 

(36,8%), 54 responderam que Não (62,1%) e 1 Não Respondeu (1,1%). 

Quanto ao sexo masculino 47 indivíduos responderam que Sim (41,6%), 65 

responderam que Não (57,5%) e 1 Não Respondeu (0,9%). 

Quadro 8.20 – Distribuição do Nervosismo 

É NERVOSO? 

 Sim 

Valor 

Relativo Não 

Valor 

Relativo 

Não 

Responde Valor Relativo 

Total 

Absoluto 

Total 

Relativo 

Feminino 32 36,8 54 62,1 1 1,1 87 100 

Masculino 47 41,6 65 57,5 1 0,9 113 100 

Fonte: Lar  Kuzola – Remar – Nhzinga Mbandi  

 

Gráfico 8.20 – Representação do Nervosismo     Fonte: Lar  Kuzola – Remar – Nhzinga Mbandi 
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21  – Susto 

Nesta variável verificou-se que 48 indivíduos do sexo feminino (55,2%) referiram 

assustar-se com facilidade (Sim), 36 responderam que Não (41,4%) e 3 Não Responderam 

(3,5%). 

No sexo masculino apurou-se que 53 indivíduos responderam que assustam-se 

facilmente (Sim) (46,9%), 56 responderam que Não (49,6%) e 4 Não Responderam 

(3,5%). 

Quadro 8.21 – Distribuição do Susto 

ASSUSTA-SE COM FACILIDADE? 

 Sim Valor 

Relativo 

Não Valor 

Relativo 

Não 

Responde 

Valor 

Relativo 

Total 

Absoluto 

Total 

Relativo 

Feminino 48 55,2 36 41,4 3 3,4 87 100 

Masculino 53 46,9 56 49,6 4 3,5 113 100 

 Fonte: Lar  Kuzola – Remar – Nhzinga Mbandi  

 

Gráfico 8.21 – Representação do Susto     Fonte: Lar  Kuzola – Remar – Nhzinga Mbandi 
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22  – Irritabilidade  

No que diz respeito à irritabilidade 55 indivíduos do sexo feminino (63,2%) 

disseram irritar-se com facilidade (Sim) contra 32 que responderam Não (36,8%).  

Referente ao sexo masculino 60 indivíduos responderam que irritam-se facilmente 

(Sim) (53,1%), 52 responderam que não se irritam (Não) (46%) e apenas 1 Não Respondeu 

(0,9%). 

Quadro 8.22 – Distribuição da Irritabilidade 

IRRITA-SE COM FACILIDADE? 

 Sim Valor 

Relativo 

Não Valor 

Relativo 

Não 

Responde 

Valor 

Relativo 

Total 

Absoluto 

Total 

Relativo 

Feminino 55 63,2 32 36,8 0 0,0 87 100 

Masculino 60 53,1 52 46,0 1 0,9 87 100 

Fonte: Lar  Kuzola – Remar – Nhzinga Mbandi 

Gráfico 8.22 – Representação da Irritabilidade    Fonte: Lar  Kuzola – Remar – Nhzinga Mbandi 
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23 – Sono 

Com relação ao sono dos indivíduos estudados, verificou-se que 80 do sexo 

feminino referiram dormir bem (Sim) (92%) e 7 referiram Não dormir bem (7,0%).  

No caso do sexo masculino 94 indivíduos responderam que dormem bem (Sim) 

(83,2%) e 19 disseram que Não (19%). 

Quadro 8.23 – Distribuição do Sono 

DORME BEM? 

 Sim 

Valor 

Relativo Não Valor Relativo Total Absoluto Total Relativo 

Feminino 80 92,0 7 7,0 87 100 

Masculino 94 83,2 19 19,0 113 100 

Fonte: Lar  Kuzola – Remar – Nhzinga Mbandi 

  

Gráfico 8.23 – Representação do Sono    Fonte: Lar  Kuzola – Remar – Nhzinga Mbandi 
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24 – Isolamento 

Em relação ao isolamento, ou seja, preferência em ficar só, apurou-se o seguinte: 53 

indivíduos do sexo feminino preferem o isolamento (Sim) (60,9%), 33 não gostam de estar 

só (Não) (37,9%) e 1 Não Respondeu (1,1%). 

No sexo masculino apurou-se que 61 indivíduos responderam que Sim (54%), 50 

indivíduos responderam que Não (44,2%) e 2 Não Responderam (1,8%). 

Quadro 8.24 – Distribuição do Isolamento 

GOSTA DE FICAR SEMPRE SOZINHO? 

 Sim Valor 

Relativo 

Não Valor 

Relativo 

Não 

Responde 

Valor 

Relativo 

Total 

Absoluto 

Total 

Relativo 

Feminino 53 60,9 33 37,9 1 1,1 87 100 

Masculino 61 54,0 50 44,2 2 1,8 113 100 

Fonte: Lar  Kuzola – Remar – Nhzinga Mbandi 

 

 

Gráfico 8.24 – Representação do Isolamento     Fonte: Lar  Kuzola – Remar – Nhzinga Mbandi 
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25 – Sente medo da solidão 

Quanto ao medo de ficar sozinho no quarto, 59 indivíduos do sexo feminino 

responderam que Sim (67,8%), 27 responderam que Não (31,0%) e 1 Não Respondeu 

(1,1%). 

Com relação ao sexo masculino, 53 indivíduos responderam que Sim (46,9%), 59 

responderam que Não (52,2%) e 1 Não Respondeu (0,95). 

Quadro 8.25 – Distribuição da Solidão 

SENTE MEDO DE FICAR SOZINHO (A) NO QUARTO? 

 Sim Valor 

Relativo 

Não Valor 

Relativo 

Não 

Responde 

Valor 

Relativo 

Total 

Absoluto 

Total 

Relativo 

Feminino 59 67,8 27 31,0 1 1,1 87 100 

Masculino 53 46,9 59 52,2 1 0,9 113 100 

Fonte: Lar  Kuzola – Remar – Nhzinga Mbandi 

 

  

Quadro 8.25 – Representação da Solidão    Fonte: Lar  Kuzola – Remar – Nhzinga Mbandi 
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26  – Sonhos Desagradáveis/Pesadelos 

 Dos vários sintomas do PTSD, os sonhos desagradáveis ou pesadelos é um dos 

mais comuns. Nesta categoria de variável verificou-se que 67 indivíduos do sexo feminino 

(77%) responderam Sim e 20 responderam Não (23%). 

 No sexo masculino 79 indivíduos responderam Sim (69,9%), 33 responderam Não 

(29,2%) e 1 Não Respondeu (0,88%). 

 

Quadro 8.26 – Distribuição dos Sonhos/Pesadelos 

TEM SONHOS DESAGRADÁVEIS/PESADELOS? 

 Sim Valor 

Relativo 

Não Valor 

Relativo 

Não 

Respondeu 

Valor 

Relativo 

Total 

Absoluto 

Total 

Relativo 

Feminino 67 77,0 20 23,0 0 0 87 100 

Masculino  79 69,9 33 29,2 1 0,88 113 100 

Fonte: Lar  Kuzola – Remar – Nhzinga Mbandi 

 

 

Quadro 8.26 – Representação dos Sonhos/Pesadelos    Fonte: Lar  Kuzola – Remar – Nhzinga Mbandi 
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27  – Culpa 

Em relação aos sentimentos de culpa, 51 indivíduos do sexo feminino (58,6%) 

responderam que Sim, 34 (39,1%) responderam Não e 2 (2,3%) Não Responderam. 

Do sexo masculino, 63 indivíduos (55,8%) responderam Sim, 50 responderam Não 

(44,2%). 

Quadro 8.27 – Distribuição do Sentimento de Culpa 

 

TEM SENTIMENTOS DE CULPA? 

 

 Sim Valor 

Relativo 

Não Valor 

Relativo 

Não 

Respondeu 

Valor 

Relativo 

Total 

Absoluto 

Total Relativo 

Feminino 51 58,6 34 39,1 2 2,3 87 100 

Masculino 63 55,8 50 44,2 0 0 113 100 

Fonte: Lar  Kuzola – Remar – Nhzinga Mbandi 

 

Gráfico 8.27 – Representação do Sentimento de Culpa   Fonte: Lar  Kuzola – Remar – Nhzinga Mbandi 
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28  – Fadiga ou Cansaço 

Sentir-se cansado também é um sintoma que faz parte, quando as pessoas revivem o 

passado. Neste caso, verificou-se 64 indivíduos do sexo feminino (73,6%) respondeu Sim e 

23 (26,4%) responderam Não. 

Relativamente ao sexo masculino 66 indivíduos (58,4%) responderam Sim, 45 

responderam Não (39,8%) e 2 Não Responderam (1,8%).  

Quadro 8.28 – Distribuição da Fadiga e do Cansaço 

 

SENTE-SE CANSADO COM FACILIDADE? 

 

 Sim Valor 

Relativo 

Não Valor 

Relativo 

Não 

Respondeu 

Valor 

Relativo 

Total 

Absoluto 

Total 

Relativo 

Feminino 64 73,6 23 26,4 0 0 87 100 

Masculino 66 58,4 45 39,8 2 1,8 113 100 

Fonte: Lar  Kuzola – Remar – Nhzinga Mbandi 

 

 

Gráfico 8.28 – Representação da Fadiga e do Cansaço   Fonte: Lar  Kuzola – Remar – Nhzinga Mbandi 
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29  – Amizade 

A dificuldade em fazer amizade muitas vezes é característica de pessoas tímidas ou 

com algum distúrbio ou mesmo complexos, tanto de inferioridade, como de superioridade.  

Neste caso, verificou-se que 33 indivíduos do sexo feminino responderam que Sim 

(37,95), 53 responderam que Não (60,9%) e 1 Não Respondeu (1,1%). 

Com relação aos do sexo masculino 49 responderam que Sim (43,4%), 63 (55,8%) 

responderam que Não e 1 indivíduo Não Respondeu (0,9%). 

Quadro 8.29 – Distribuição da Amizade 

 

TEM DIFICULDADE EM FAZER AMIZADE? 

 Sim Valor 

Relativo 

Não Valor 

Relativo 

Não 

Respondeu 

Valor 

Relativo 

Total 

Absoluto 

Total 

Relativo 

Feminino 33 37,9 53 60,9 1 1,1 87 100,0 

Masculino 49 43,4 63 55,8 1 0,9 113 100,0 

 Fonte: Lar  Kuzola – Remar – Nhzinga Mbandi 

 

 

Gráfico 8.29 – Representação da Amizade    Fonte: Lar  Kuzola – Remar – Nhzinga Mbandi 
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30  – Pessimismo 

Em relação ao pessimismo, verificou-se que 48 indivíduos do sexo feminino 

(55,2%) responderam que são pessimistas (Sim) e 39 responderam que Não (44,8%). 

Do sexo masculino, verificou-se que 46 indivíduos (40,7%) responderam Sim e 67 

(59,35) responderam Não. 

Quadro 8.30 – Distribuição do Pessimismo 

É PESSIMISTA? 

 Sim Valor Relativo Não Valor Relativo Total Absoluto Total Relativo 

Feminino 48 55,2 39 44,8 87 100 

Masculino 46 40,7 67 59,3 113 100 

Fonte: Lar  Kuzola – Remar – Nhzinga Mbandi 

 

Gráfico 8.30 – Representação do Pessimismo    Fonte: Lar  Kuzola – Remar – Nhzinga Mbandi 
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31  – Impotência 

Neste item 46 indivíduos do sexo feminino (52,9%) responderam  que sentem-se 

impotentes (Sim), 40 responderam Não (46%) e 1 Não Respondeu (1,1%). 

Com relação ao sexo masculino, 46 indivíduos responderam Sim (40,7%), 65 

responderam Não (57,5%) e 2 Não Responderam (1,8%). 

Quadro 8.31 – Distribuição da Impotência 

 

SENTE-SE IMPOTENTE? 

 Sim Valor 

Relativo 

Não Valor 

Relativo 

Não 

Respondeu 

Valor 

Relativo 

Total 

Absoluto 

Total 

Relativo 

Feminino 46 52,9 40 46,0 1 1,1 87 100 

Masculino 46 40,7 65 57,5 2 1,8 113 100 

Fonte: Lar  Kuzola – Remar – Nhzinga Mbandi 

 

Gráfico 8.31 – Representação da Impotência    Fonte: Lar  Kuzola – Remar – Nhzinga Mbandi 
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32  – Frieza 

A forma como cada indivíduo trata os problemas, difere de pessoa para pessoa e 

depende muitas vezes do estado em que a pessoa se encontra ou das experiências por que 

ela já passou. 

Nesta variável verificou-se que 44 indivíduos do sexo feminino (50,6%) 

responderam reagir com frieza aos problemas (Sim). 41 (47,1%) responderam Não e 2 Não 

Responderam (2,3%). 

No sexo masculino, 54 indivíduos (47,8%) responderam Sim e 59 (52,2%) 

responderam Não. 

Quadro 8.32 – Distribuição da Frieza 

 
TRATA OS PROBLEMAS COM FRIEZA? 

 
 Sim Valor 

Relativo 

Não Valor 

Relativo 

Não 

Respondeu 

Valor 

Relativo 

Total 

Absoluto 

Total 

Relativo 

Feminino 44 50,6 41 47,1 2 2,3 87 100 

Masculino 54 47,8 59 52,2 0 0,0 113 100 

Fonte: Lar  Kuzola – Remar – Nhzinga Mbandi 

Gráfico 8.32 – Representação da Frieza     Fonte: Lar  Kuzola – Remar – Nhzinga Mbandi 
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33  – Humilhado/Desvalorizado 

O preconceito com relação as pessoas desamparadas ou com qualquer distúrbio, 

prevalece em quase toda parte.  

Com os indivíduos angolanos não há excepção, contudo verificou-se que 34 

indivíduos do sexo feminino (39,1%) responderam Sim e 53 responderam Não (60,9%). 

No sexo masculino, 54 indivíduos (47,8%) responderam Sim e 59 responderam 

Não (52,2%). 

Quadro 8.33 – Distribuição da Humilhação/Desvalorização 

 

JÁ FOI HUMILHADO/DESVALORIZADO? 

 Sim Valor 

Relativo 

Não Valor 

Relativo 

Total 

Absoluto 

Total 

Relativo 

Feminino 34 39,1 53 60,9 87 100,0 

Masculino 54 47,8 59 52,2 113 100,0 

Fonte: Lar  Kuzola – Remar – Nhzinga Mbandi 

 

 

 Gráfico 8.33 – Representação da Humilhação/Desvalorização   Fonte: Lar  Kuzola – Remar – Nhzinga Mband 
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34  – Discussão com irmãos e amigos 

Quando as discussões ou desavenças acontecem no seio familiar, as consequências 

também repercutem no ciclo das amizades. 

Com base nisto, verificou-se que 43 indivíduos do sexo feminino (49,4%) 

responderam que discutem com os IRMÃOS (Sim), 41 responderam que Não (47,1%) e 3 

(3,4%) Não Responderam. 43 Indivíduos do sexo feminino (49,4%) responderam que 

discutem com os AMIGOS (Sim), 59 responderam que Não (52,2%). 

Relativamente aos indivíduos do sexo masculino, 87 indivíduos (77%) responderam 

que discutem com os IRMÃOS (Sim), 26 responderam que Não (23%). 67 Indivíduos 

(59,3%) responderam que discutem com os AMIGOS (Sim),  38 responderam que Não 

(33,6%) e 8 Não Responderam (7,1%). 



 103 

Quadro 8.34 – Discussão com irmãos e amigos 

 
COSTUMA DISCUTIR: 

Feminino 
 Sim Valor 

Relativo 
Não Valor 

Relativo 
Não 

Respondeu 
Valor 

Relativo 
Total 

Absoluto 
Total 

Relativo 

Com os 
irmãos 

43 49,4 41 47,1 3 3,4 87 100 

Com os 
amigos 

59 52,2 28 24,8 0 0,0 87 100 

Masculino 
 Sim Valor 

Relativo 
Não Valor 

Relativo 
Não 

Respondeu 
Valor 

Relativo 
Total 

Absoluto 
Total 

Relativo 

Com os 
irmãos 

87 77,0 26 23,0 0 0 113 100 

Com os 
amigos 

67 59,3 38 33,6 8 7,1 113 100 

Fonte: Lar  Kuzola – Remar – Nhzinga Mband 

 

Gráfico 8.34 – Representação da Discussão com os irmãos e amigos 

Gráfico 8.34a – Representação da Discussão com irmãos e amigos  Fonte: Lar  Kuzola – Remar – Nhzinga Mband 
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35  –  Já dormiu na rua? 

No item dormir na rua verificou-se que 10 indivíduos do sexo feminino (11,5%) 

responderam que Sim e 77 (88,5%) responderam que Não.  

Do sexo masculino 31 indivíduos responderam Sim (27,4%), 80 responderam Não 

(70,8%) e 2 Não Responderam (1,8%). 

Quadro 8.35 – Distribuição Dormiu na Rua 

 

JÁ DORMIU NA RUA? 

 Sim Valor 

Relativo 

Não Valor 

Relativo 

Não 

Respondeu 

Valor 

Respondeu 

Total 

Absoluto 

Total 

Relativo 

Feminino 10 11,5 77 88,5 0 0 87 100 

Masculino 31 27,4 80 70,8 2 1,8 113 100,0 

Fonte: Lar  Kuzola – Remar – Nhzinga Mband 

 

 

Gráfico 8.35 – Representação Dormiu na Rua     Fonte: Lar  Kuzola – Remar – Nhzinga Mband 
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36  – Já viu alguém morrer? 

Dos 87 indivíduos do sexo feminino, 27 (31%) responderam que Sim, 59 

responderam que Não (67,8%) e 1 Não Respondeu (1,1%). 

Dos indivíduos do sexo masculino 47 (54%) responderam que Sim, 64 (56,6%) 

responderam que Não e 2 Não Responderam (1,8%). 

Quadro 8.36 – Distribuição Viu alguém morrer 

 

VIU ALGUÉM MORRER? 

 Sim Valor 

Relativo 

Não Valor 

Relativo 

Não 

Respondeu 

Valor 

Relativo 

Total 

Absoluto 

Total 

Relativo 

Feminino 27 31,0 59 67,8 1 1,1 87 100 

Masculino  47 54,0 64 56,6 2 1,8 113 100 

Fonte: Lar  Kuzola – Remar – Nhzinga Mband 

Gráfico 836 – Distribuição Viu alguém morrer    Fonte: Lar  Kuzola – Remar – Nhzinga Mband 
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37  – Já foi maltratado 

Nesta variável os resultados apurados foram os seguintes: 

29 Indivíduos do sexo feminino responderam Sim (33,3%) e 58 responderam Não 

(66,7%). 

61 Indivíduos do sexo masculino responderam Sim (54%) e 52 responderam Não 

(46%). 

Quadro 8.37 – Distribuição – Já foi maltratado 

 

JÁ FOI MALTRATADO 

 Sim Valor Relativo Não Valor Relativo Total Absoluto Total Relativo 

Feminino 29 33,3 58 66,7 87 100 

Masculino 61 54,0 52 46,0 113 100 

Fonte: Lar  Kuzola – Remar – Nhzinga Mband 

 

 

Gráfico 8.37 – Representação – Já foi maltratado    Fonte: Lar  Kuzola – Remar – Nhzinga Mband 
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38  – Já viu alguém ser maltratado 

Dos indivíduos estudados, 43 (49,4%) do sexo feminino responderam que Sim e 44 

(50,6%) responderam Não. 

Do sexo masculino, 54 responderam que Sim (47,8%), 58 responderam que Não 

(51,3%) e 1 Não Respondeu (0,9%). 

Quadro 8.38 – Distribuição – Já viu alguém ser maltratado 

 

JÁ VIU ALGUÉM SER MALTRATADO? 

 Sim Valor Relativo Não Valor Relativo Total Absoluto Total Relativo 

Feminino 29 33,3 58 66,7 87 100 

Masculino 61 54,0 52 46,0 113 100 

Fonte: Lar  Kuzola – Remar – Nhzinga Mband 

 

 

Gráfico 8.38 – Representação – Já viu alguém ser maltratado   Fonte: Lar  Kuzola – Remar – Nhzinga Mband 
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39  – Situação de guerra 

Com relação à situação de guerra vivenciada directa ou indirectamente pelos 

indivíduos estudados, 70 do sexo feminino responderam que Sim (80,5%), 15 (17,2%) 

responderam que Não e 2 Não Responderam (2,3%). 

Do sexo masculino, 77 responderam que Sim (68,1%), 32 responderam que Não 

(28,3%) e 4 Não Responderam (3,5%). 

Quadro 8.39 – Distribuição Situação da Guerra 

 
PASSOU POR SITUAÇÕES DE GUERRA/SENTE-SE MAL AO RECORDAR DA GUERRA? 

 
 Sim Valor 

Relativo 
Não Valor 

Relativo 
Não 
Respondeu 

Valor 
Relativo 

Total 
Absoluto 

Total 
Relativo 

Feminino 70 80,5 15 17,2 2 2,3 87 100 
Masculino 77 68,1 32 28,3 4 3,5 113 100 

Fonte: Lar  Kuzola – Remar – Nhzinga Mband 

 

 Gráfico 8.39 – Representação Situação da Guerra    Fonte: Lar  Kuzola – Remar – Nhzinga Mband 
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1 – Valores Médios CMASR 

 

 
Apresentamos no Quadro, as médias e desvios padrões das escalas CMASR e 

Sintomas na amostra em estudo (N = 200). 

A Escala constituída por um maior número de itens é a Escala da Ansiedade. 
 

A média mais elevada é Registada nos sintomas Físicos (0.74) seguida da Escala da 

Mentira (0.68). 

 
 

Quadro – Médias e Desvios Padrões nas escalas de CMASR e Sintomas ( N =200) 
 
 

Statistics

,53 ,19 28

,68 ,21 9

,74 ,27 4

,60 ,30 5

,63 2,12 3

,65 ,21 6

,52 ,29 4

,63 ,26 9

Nível da escala de
Ansiedade

Nível da escala da
Mentira

Nível Médio dos
Sintomas Físicos

Nível Médio dos
Sintomas

Emocionais

Nível Médio dos
Sintomas

Comportamentais

Nível Médio dos
Sintomas
Escolares

Nível Médio dos
Sintomas

Interpessoais

Nível Médio do
Quadro Clínico
Pós- Traumático

Média Desvio Padrão  Número de Itens
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2 – Intercorrelações entre as Escalas CMASR 
 
 
Não existem correlações significativas entre a Escala da Ansiedade e a Escala da Mentira.  

 

 

      Hipóteses Estatísticas: 

 
                               H 0 : ρ   =  0       vs        H a  = ρ   ≠  0     

  
 , onde ρ  é a correlação entre as Escalas. 
 
 
  

                 

1 2

1- Escala da Ansiedade -0,03

p = 0,65

2- Escala da Mentira -0,03

p = 0,65

CMASR
ESCALAS

_____

_____

 
 
   Tabela 1 – Inter-correlações entre as escalas do “Children’s Manisfest Anxiety Scale-Revised (CMAS-R) 
   (p ≤  0.05) 

 
 
 
Decisão estatística: Na tabela 1 estão apresentados os níveis de significância do teste de 

Correlações. Observam-se o valor de significância ≥  0.05 levando assim à não rejeição da 

hipótese H 0 , logo as escalas não estão correlacionadas. 

 

Conclusão: Não existem correlações significativas entre a Escala da Ansiedade e a Escala 

da Mentira.  
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3 – Intercorrelações entre os Sintomas 
 
 
 
 

                Hipóteses Estatísticas: 

  
                               H 0 : ρ   =  0       vs        H a  = ρ   ≠  0     

  
             , onde ρ  é a correlação entre os Sintomas. 
 
 
       

1 2 3 4 5 6

1- Físicos 0,46 0,23 0,07 0,15 0,39

p = 0,00 p = 0,00 p= 0,34 p = 0,03 p = 0,00

2- Emocionais 0,46 -0,005 0,17 0,34 0,52

p = 0,00 p = 0,94 p = 0,01 p = 0,00 p = 0,00

3- Interpessoais 0,23 0,344 0,07 0,38 0,49

p = 0,00 p = 0,00 p = 0,34 p = 0,00 p = 0,00

4- Comportamentais 0,07 0,00 0,07 0,15 0,02

p = 0,34 p = 0,94 p = 0,34 p = 0,03 p = 0,76

5- Escolares 0,15 0,17 0,38 0,15 0,28

p = 0,03 p = 0,01 p = 0,00 p = 0,03 p = 0,00

6- Quadro Clínico Pós-Traumático 0,39 0,52 0,49 0,02 0,28

p = 0,00 p = 0,00 p = 0,00 0,76 p = 0,00

_____

_____

_____

SINTOMAS

_____

_____

_____

 
  
                                Tabela 2 – Inter - Correlações entre os Sintoma (p ≤  0.05) 

 
 
Decisão estatística: Na tabela 2, estão apresentados os níveis de significância do teste de 

Correlações. Observam-se valores de significância ≤  0.05 levando assim não rejeição da 

hipótese H 0 , logo existem escalas que estão correlacionadas (observar na Tabela 2 os 

valores que estão a azul). 

 

Conclusão: Existem correlações significativas entre: 

• Sintomas Físicos estão correlacionados com os Sintomas: Emocionais, 

Interpessoais, Escolares e Quadro Clínico Pós-Traumático; 

• Sintomas Emocionais estão correlacionados com Sintomas: Físicos, Interpessoais, 

Escolares e Quadro Clínico Pós - Traumático; 
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• Sintomas Interpessoais estão correlacionados com os Sintomas: Escolares e Quadro 

Clínico Pós - Traumático; 

• Sintomas Comportamentais só estão correlacionados com os Sintomas Escolares; 

• Sintomas Escolares estão correlacionados com todos os Sintomas;  

 

É de salientar ainda que os Coeficientes de Correlação mais elevado são registados 

no Quadro Clínico Pós – Traumático. Os valores registados são de 39% para os Sintomas 

Físicos; 52% para os Emocionais, 49% para os Interpessoais e 28% para os Escolares. 

 

Todos os itens que apresentam correlações tem níveis  de  significância inferior a 

0.05 (α = 5%). 
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4 – Intercorrelações entre Escalas e Sintomas 
 
 
 

                     Hipóteses Estatísticas: 

 
                             H 0 : ρ   =  0       vs        H a  = ρ   ≠  0     

  
                   , onde ρ  é a correlação entre as Escalas e os Sintomas. 
 
       
 

E1 E2 1 2 3 4 5 6

E1- Escala da Ansiedade -0,03 0,07 0,08 -0,06 0,03 0,00 0,10

p = 0,65 p = 0,30 p = 0,25 p = 0,38 p = 0,65 p = 0,98 p = 0,17

E2- Escala da Mentira -0,03 0,03 0,02 0,10 -0,13 -0,05 0,09

p = 0,65 p = 0,72 p = 0,80 p = 0,14 p = 0,07 p = 0,45 p = 0,20

1- Físicos 0,07 0,03 0,46 0,23 0,07 0,15 0,39

p = 0,30 p = 0,72 p = 0,00 p = 0,00 p = 0,34 p = 0,03 p = 0,00

2- Emocionais 0,08 0,02 0,46 0,34 0,00 0,17 0,52
p = 0,25 p = 0,80 p = 0,00 p = 0,00 p = 0,94 p = 0,01 p = 0,00

3- Interpessoais -0,06 0,10 0,23 0,34 0,07 0,38 0,49

p = 0,38 p = 0,14 p = 0,00 p = 0,00 p = 0,34 p = 0,00 p = 0,00

4- Comportamentais 0,03 -0,13 0,07 0,00 0,07 0,15 0,02

p = 0,65 p = 0,07 p = 0,34 p = 0,94 p = 0,34 p = 0,03 p = 0,76

5- Escolares 0,00 -0,05 0,15 0,17 0,38 0,15 0,28

p = 0,98 p = 0,45 p = 0,03 p = 0,01 p = 0,00 p = 0,03 p = 0,00

6- Quadro Clínico Pós-Traumático 0,10 0,09 0,39 0,52 0,49 0,02 0,28

p = 0,17 p = 0,20 p = 0,00 p = 0,00 p = 0,00 p = 0,76 p = 0,00

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

CMASR
ESCALAS

SINTOMAS

_____

 
                                
                           Tabela 3 – Inter-Correlações entre as Escalas e  os Sintomas (p ≤  0.05) 

 
 
Decisão estatística: Na tabela 3, podemos observar que existem intercorrelações entre as 

Escalas e Sintomas. Grande parte dos valores de significância são ≤  0.05 levando assim 

não rejeição da hipótese H 0 , logo  existem escalas que estão correlacionadas com os 

sintomas. 

 

Conclusão:  Não existem correlações entre as Escalas e qualquer um dos sintomas. 
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Em relação ao Sexo 

 
No que diz respeito ao Sexo, a amostra apresenta dois grupos que consideramos: 
 
Grupo 1 (N = 113) – Crianças/Jovens do sexo masculino 
 
Grupo 2 (N= 87) - Crianças/Jovens do sexo feminino 
 
 
 

          Hipóteses Estatísticas do Teste t: 

 
         H 0 : Masculinoµ  =  inoFeminµ       vs        H a : Masculinoµ  ≠   inoFeminµ        
 
         ,onde µ  é o nível médio de concordância atribuído às afirmações pertencentes às  

Escalas e aos Sintomas. 
 

 
 
 

DESVIO VALOR GRAUS GRAUS
PADRÃO DE T LIBERD. PROBAB

1 113 0,52 0,19

1- Ansiedade -0,44 198 0,66

2 87 0,53 0,19

1 113 0,68 0,21

2- Mentira
2 87 0,67 0,22

DESVIO VALOR GRAUS GRAUS
PADRÃO DE T LIBERD. PROBAB

1 113 0,83 0,22

1- Físicos 5,84 198 0,00

2 87 0,62 0,28

1 113 0,71 0,24

2- Emocionais
2 87 0,47 0,31

1 113 0,52 0,28

3- Interpessoais
2 87 0,52 0,29

1 113 0,53 0,35

4-Comportamentais
2 87 0,77 3,19

1 113 0,67 0,19

5- Escolares
2 87 0,62 0,23

1 113 0,66 0,25

6- Quadro Clínico Pós-Traumático
2 87 0,59 0,28

GRUPOS N MÉDIASINTOMAS

CMASR
GRUPOS N MÉDIA

ESCALAS

0,22 198 0,82

5,99 198 0,00

-0,06 198 0,95

-0,80 198 0,42

1,85 198 0,07

2,00 198 0,05

 
 

Tabela 4 –  Escalas CMASR e Sintomas em função do Sexo ( Grupo 1-   masculino, Grupo 2- feminino) (p ≤  0.05) 
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Decisão estatística: Não se registam o níveis de significância do teste t, com valores 

inferior a 0,05, levando assim à rejeição da igualdade do nível médio de concordância nos 

2 grupos (masculino e feminino). 

 
Conclusão: Assim, a média é significativamente diferente para os Sintomas Físicos 

Emocionais e Quadro Clínico Pós-Traumático. Em ambos estes sintomas são os rapazes 

que apresentam médias mais altas.  
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X 

 

ANÁLISE DAS 

ESCALAS 
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Em relação à idade  
 
 
Grupo 1 (N = 152) - Crianças/Jovens com idades entre os 10 e 13 anos 
 
Grupo 2 (N = 48) - Jovens com idades entre os 14 e 18 anos 
 
 
 

           Hipóteses Estatísticas do Teste t: 

 
H 0 : anoseEntre 1310µ  =  anoseEntre 1814µ       vs        H a : anoseEntre 1310µ  ≠ anoseEntre 1814µ        

 
,onde µ  é o nível médio de concordância atribuído às afirmações pertencentes às 
Escalas e aos Sintomas. 

 

 
 
 

DESVIO VALOR GRAUS GRAUS
PADRÃO DE T LIBERD. PROBAB

1 152 0,53 0,19

1- Ansiedade 0,83 198 0,40

2 48 0,51 0,21

1 152 0,67 0,22

2- Mentira
2 48 0,69 0,19

DESVIO VALOR GRAUS GRAUS
PADRÃO DE T LIBERD. PROBAB

1 152 0,74 0,26

1- Físicos 0,44 198 0,66

2 48 0,72 0,31

1 152 0,60 0,29

5- Emocionais
2 48 0,62 0,31

1 152 0,50 0,28

6- Interpessoais
2 48 0,57 0,30

1 152 0,66 2,42

7-Comportamentais
2 48 0,54 0,40

1 152 0,66 0,20

8- Escolares
2 48 0,62 0,24

1 152 0,63 0,26

9- Quadro Clínico Pós-Traumático
2 48 0,63 0,28

SINTOMAS GRUPOS N MÉDIA

N MÉDIA
CMASR

GRUPOS
ESCALAS

-0,60 198 0,55

-0,34 198 0,74

-1,51 198 0,13

0,33 198 0,74

1,18 198 0,24

-0,04 198 0,97

       
 

    Tabela 5 –  Escalas CMASR e Sintomas em função da Idade (Grupo 1- Entre 10 e 13 anos, Grupo 2- Entre 14 e 18anos) (p 
≤  0.05) 
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Decisão estatística: Como os níveis de significância do teste t, são todos superiores a 0,05 

então não se rejeita a  igualdade do nível médio de concordância nos 2 grupos de Idades 

 
Conclusão: Não existem diferenças significativas entre os 2 Grupos de Idades para as 

Escalas e Sintomas. 
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Em relação à Escolaridade 
 
Grupo 1  (N = 119) – Crianças/Jovens com escolaridade entre a  1ª e a 4ª Classe 
 
Grupo 2  (N = 81) – Crianças/Jovens com escolaridade entre o 5º  e 8º ano  
 
 

      Hipóteses Estatísticas do Teste t: 

 
H 0 : classeeEntre ª4ª1µ  =  anoeEntre º8º5µ       vs        H a : classeeEntre ª4ª1µ  ≠ anoeEntre º8º5µ        

 
,onde µ  é o nível médio de concordância atribuído às afirmações pertencentes às 
Escalas e aos Sintomas. 

 

 
 
 

DESVIO VALOR GRAUS GRAUS
PADRÃO DE T LIBERD. PROBAB

1 119 0,53 0,19

1- Ansiedade 0,66 198 0,51

2 81 0,52 0,19

1 119 0,69 0,22

2- Mentira
2 81 0,65 0,20

DESVIO VALOR GRAUS GRAUS
PADRÃO DE T LIBERD. PROBAB

1 119 0,79 0,24

1- Físicos 3,60 198 0,00

2 81 0,66 0,30

1 119 0,65 0,26

5- Emocionais
2 81 0,53 0,33

1 119 0,5 0,27

6- Interpessoais
2 81 0,49 0,31

1 119 0,77 2,73

7-Comportamentais
2 81 0,42 0,36

1 119 0,7 0,20

8- Escolares
2 81 0,62 0,22

1 119 0,7 0,24

9- Quadro Clínico Pós-Traumático
2 81 0,59 0,29

1,65 198 0,10

1,70 198 0,09

1,10 198 0,27

1,16 198 0,25

1,37 198 0,17

2,96 198 0,00

MÉDIA
ESCALAS

SINTOMAS GRUPOS N MÉDIA

GRUPOS N
CMASR

 
 
Tabela 6 –  Escalas CMASR e Sintomas em função da Escolaridade ( Grupo 1- Entre 1ª e 4ª Classe, Grupo 2- Entre 5º e 
8º ano). (p ≤  0.05) 
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Decisão estatística: Os Físicos, Emocionais, têm um nível de significância inferior a 0.05, 

logo leva à rejeição da igualdade do nível médio de concordância nos 2 grupos.  

 
Conclusões: Registam-se diferenças nos Sintomas Físicos e Emocionais entre 2 grupos de 

escolaridade. São os jovens com escolaridade entre a 1ª e a 4ª Classe que apresentam os 

valores da média mais elevados. 
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Em relação aos Grupos 
 
Grupo 1 ( N = 100)  – Crianças/Jovens inseridos no Grupo de Risco 
 
Grupo 2 ( N = 100)  – Crianças/Jovens inseridos no Grupo de Não Risco  
 
 

      Hipóteses Estatísticas do Teste t: 

 
H 0 : RiscoGrupo _µ  =  RiscoNãoGrupo __µ       vs        H a : RiscoGrupo _µ  ≠ RiscoNãoGrupo __µ       

 
     ,onde µ  é o nível médio de concordância atribuído às afirmações pertencentes às   

Escalas da Ansiedade e da Mentira. 
 

 
 

DESVIO VALOR GRAUS GRAUS
PADRÃO DE T LIBERD. PROBAB

1 100 0,55 0,20

1- Ansiedade 1,43 198 0,15

2 100 0,51 0,17

1 100 0,72 0,22

2- Mentira
2 100 0,64 0,20

CMASR
GRUPOS N

2,77

ESCALAS
MÉDIA

198 0,06

 
Tabela 7 –  Escalas CMASR função do Grupo ( Grupo 1- Grupo de Risco, Grupo 2- Grupo de não Risco). (p ≤  0.05) 

 
 
Decisão estatística: Nenhuma das Escalas apresenta um nível de significância inferior ou 

igual a 0.05, logo leva à não rejeição da igualdade do nível médio de concordância nos 2 

grupos.  

 
Conclusões: Não existem diferenças entre as Escalas e os 2 Grupos (Risco e Não Risco). 
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HIPÓTESES 
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12 - Hipóteses 

 

• H1 – Não existe diferenças entre os Grupos de Risco e Grupo de Não Risco em 

relação aos Sintomas Emocionais  

 

• H2 – Não existe diferenças entre os Grupos de Risco e Grupo de Não Risco em 

relação aos Sintomas Físicos 

 

• H3 – Não existe diferenças entre os Grupos de Risco e Grupo de Não Risco em 

relação aos Sintomas Comportamentais 

 

• H4 – Não existe diferenças entre os Grupos de Risco e Grupo de Não Risco em 

relação aos Sintomas Interpessoal 

 

 
• H5 – Não existe diferenças entre os Grupos de Risco e Grupo de Não Risco em 

relação aos Sintomas Escolares 

 

• H6 – Não existe diferenças entre os Grupos de Risco e Grupo de Não Risco em 

relação ao Quadro Clínico de Distúrbio Pós-Traumático 
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H1 – Não existe diferenças entre os Grupos de Risco e Grupo de Não Risco em 

relação aos Sintomas Emocionais  

 

Assim: “Será que as Crianças/Jovens do Grupo de Risco estão mais sujeitas aos Sintomas 

Emocionais, quando comparados com as Crianças /Jovens do Grupo de Não Risco? 

Group Statistics

100 ,7035 ,23637 ,02364

100 ,5045 ,31783 ,03178

1  Grupo de Risco

2  Grupo de Não Risco

Tipo de Grupo que o
inquirido está inserido

  Nível Médio dos
Sintomas Emocionais

N Mean Std. Deviation
Std. Error
Mean

 
Tabela 7 – Estatísticas descritivas 

 
Por observação da tabela 7, parece haver tendência para quem pertence ao Grupo de Risco 

ter uma maior concordância em relação às questões emocionais. O valor médio das 

crianças/jovens é superior aos alunos no Grupo de Risco. 

 
Validação da hipótese através do Test t (para 2 amostras independentes) 
 
 

      Hipóteses Estatísticas do Teste t: 

 
H 0 : RiscoGrupo _µ  =  RiscoNãoGrupo __µ       vs        H a : RiscoGrupo _µ  ≠ RiscoNãoGrupo __µ       

 
     ,onde µ  é o nível médio de concordância atribuído aos Sintomas Emocionais 

 

 
Resultado: 
 
 

Independent Samples Test

14,782 ,000 5,024 198 ,000 ,19900 ,03961 ,12089 ,27711

5,024 182,860 ,000 ,19900 ,03961 ,12085 ,27715

Equal variances assumed

Equal variances not
assumed

Nível Médio dos Sintomas
Emocionais

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the
Difference

t-test for Equality of Means

 
Tabela 8 – Teste t 
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Decisão estatística: 

Observando o nível de significância do teste t temos o valor 0.000, valor inferior a 0.05, 

leva à rejeição da igualdade do nível médio de concordância nos 2 grupos (Grupo de Risco 

e Não Risco) 

 

Esta conclusão é confirmada pelo intervalo de confiança 95% :  

 

   [ ]
( )21

95,0 µµ −
I  = ] [27.0;12.0 , que como se pode ver não inclui o zero, correspondente à 

rejeição da igualdade das médias. 

 

Conclusão: Há diferenças significativas nos níveis de concordância dos Sintomas 

Emocionais nas crianças/jovens do Grupo de Risco e do Grupo de Não Risco. 

Pela média amostral (ver tabela 7), percebemos que as crianças e adolescentes Angolanos 

que pertencem do Grupo de Risco atribuem maior concordância quanto aos Sintomas 

Emocionais ( média de 0.70 e ver sintomas no Quadro em baixo) 

 

 

1. Irritabilidade

2. Ansiedade

3. Depressão

4. Culpa

5. Sensação de Impotência

Sintomas Emocionais
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H2 – Não existe diferenças entre os Grupos de Risco e Grupo de não Risco em relação 

aos Sintomas Físicos 

 

Assim: “Será que as Crianças/ Jovens do Grupo de Risco estão mais sujeitas aos Sintomas 

Físicos, quando comparados com as Crianças /Jovens do Grupo de Não Risco? 

 

Group Statistics

100 ,8200 ,21344 ,02134

100 ,6542 ,29382 ,02938

1  Grupo de Risco

2  Grupo de Não Risco

 Tipo de Grupo que o
inquirido está inserido

  Nível Médio dos
Sintomas Físicos

N Mean Std. Deviation
Std. Error
Mean

 
Tabela 9– Estatísticas descritivas 

 
 

Por observação da tabela 9, parece haver tendência para quem pertences ao Grupo de Risco 

serem mais propensos aos Sintomas Físicos. O valor médio das crianças/jovens que estão 

inseridos no Grupo de Risco é Superior aos do Não Risco. 

 
Validação da hipótese através do Test t (para 2 amostras independentes 
 

 

      Hipóteses Estatísticas do Teste t: 

 
H 0 : RiscoGrupo _µ  =  RiscoNãoGrupo __µ       vs        H a : RiscoGrupo _µ  ≠ RiscoNãoGrupo __µ       

 
     ,onde µ  é o nível médio de concordância atribuído aos Sintomas Físicos 
 

Resultados: 

Independent Samples Test

10,446 ,001 4,566 198 ,000 ,16583 ,03632 ,09422 ,23745

4,566 180,725 ,000 ,16583 ,03632 ,09417 ,23749

Equal variances assumed

Equal variances not
assumed

Nível Médio dos
Sintomas Físicos

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the
Difference

t-test for Equality of Means

 
 

Tabela 10– Teste t 
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Decisão estatística: 

Observando o nível de significância do teste t temos o valor 0.000, valor inferior a 0.05, 

leva à rejeição da igualdade do nível médio de concordância nos 2 grupos ( Grupo de Risco 

e Não Risco) 

 

Esta conclusão é confirmada pelo intervalo de confiança 95% :  

 

   [ ]
( )21

95,0 µµ −
I  = ] [23.0;09.0 , que como se pode ver não inclui o zero, correspondente à 

rejeição da igualdade das médias. 

 

Conclusão:   

Há diferenças significativas nos níveis de concordância dos Sintomas Físicos nas 

crianças/jovens do Grupo de Risco e do Grupo de Não Risco. 

Pela média amostral (ver tabela 9), pode-se concluir as crianças e adolescentes Angolanos 

que pertencem do Grupo de Risco atribuem maior concordância quanto aos Sintomas 

Físicos (média de 0.80 e ver os sintomas no Quadro em baixo) 

 
 
 
 
 

1. Fadiga

2. Exaustão

3.Dificuldade de Sono

4.Somatizações: dores de cabeça, distúrbios gastrointestinais, gripe)

Sintomas Físicos
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H3 – Não existe diferenças entre os Grupos de Risco e Grupo de não Risco em relação 

aos Sintomas Comportamentais 

 

Assim: “Será que as Crianças/ Jovens do Grupo de Risco estão mais sujeitas aos Sintomas 

Comportamentais, quando comparados com as Crianças /Jovens do Grupo de Não Risco? 

Group Statistics

100 ,5750 ,33449 ,03345

100 ,6867 2,98286 ,29829

1  Grupo de Risco

2  Grupo de Não Risco

 Tipo de Grupo que o
inquirido está inserido

  Nível Médio dos
Sintomas
Comportamentais

N Mean Std. Deviation
Std. Error
Mean

 
Tabela 11– Estatísticas descritivas 

 
 
 

Na Tabela das Estatísticas Descritivas parece haver tendência para quem pertence ao 

Grupo de Não Risco serem mais propensos aos Sintomas Comportamentais. O valor médio 

das crianças/jovens Angolanos que estão inseridos nos Grupo de Não Risco é Superior aos 

do Não Risco (valor de 0,68). 

 
Validação da  hipótese através do Test t (para 2 amostras independentes) 
 
 

      Hipóteses Estatísticas do Teste t: 

 
 H 0 : RiscoGrupo _µ  =  RiscoNãoGrupo __µ       vs        H a : RiscoGrupo _µ  ≠ RiscoNãoGrupo __µ       

 
      ,onde µ  é o nível médio de concordância atribuído aos Sintomas    Comportamentais 

 

Resultados: 

Independent Samples Test

1,835 ,177 -,372 198 ,710 -,11167 ,30016 -,70358 ,48025

-,372 101,489 ,711 -,11167 ,30016 -,70706 ,48373

Equal variances assumed

Equal variances not
assumed

Nível_medio_Sintomas_
Comportamentais  Nível
Médio dos Sintomas
Comportamentais

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the
Difference

t-test for Equality of Means

 
 

Tabela 12– Teste t 
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Decisão Estatística: O Teste t regista um nível de significância de 0,710 valor superior a 

0,05, leva não rejeição da igualdade do nível médio de satisfação nos 2 grupos.  

 

Esta conclusão é confirmada pelo intervalo de confiança 95% :  

 

   [ ]
( )21

95,0 µµ −
I  = ] [048;70.0− , que como se pode ver inclui o zero, correspondente à não 

rejeição da  igualdade das médias. 

 

Conclusão:  

Não há diferenças significativas nos níveis de concordância dos Sintomas 

Comportamentais nas crianças/adolescentes angolanos que pertencem ao Grupo de Risco e 

os que pertencem ao Grupo de Não Risco.  

 

 

1. Agressão

2. Frieza

3. Pessimismo

Sintomas Comportamentais
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H4 – Não existe diferenças entre os Grupos de Risco e Grupo de não Risco em relação 

aos Sintomas Interpessoal 

 

Assim: “Será que as Crianças/ Jovens do Grupo de Risco estão mais sujeitas aos Sintomas 

Interpessoais, quando comparados com as Crianças /Jovens do Grupo de Não Risco? 

 

Group Statistics

100 ,5592 ,26572 ,02657

100 ,4783 ,30002 ,03000

1  Grupo de Risco

2  Grupo de Não Risco

Tipo de Grupo que o
inquirido está inserido

 Nível Médio dos
Sintomas Interpessoais

N Mean Std. Deviation
Std. Error
Mean

 
Tabela 13– Estatísticas descritivas 

 
 

Na Tabela das Estatísticas Descritivas parece haver tendência para quem pertence ao 

Grupo de Risco serem mais propensos aos Sintomas Interpessoais. O valor médio das 

crianças/jovens Angolanos que estão inseridos nos Grupo de Risco é Superior aos do Não 

Risco (valor de 0,56). 

 
Validação da hipótese através do Test t (para 2 amostras independentes) 
 
 

      Hipóteses Estatísticas do Teste t: 

 
H 0 : RiscoGrupo _µ  =  RiscoNãoGrupo __µ       vs        H a : RiscoGrupo _µ  ≠ RiscoNãoGrupo __µ       

 
     ,onde µ  é o nível médio de concordância atribuído aos Sintomas Interpessoais 

 

 

Resultados: 

Independent Samples Test

,776 ,379 2,017 198 ,045 ,08083 ,04008 ,00180 ,15987

2,017 195,151 ,045 ,08083 ,04008 ,00179 ,15987

Equal variances assumed

Equal variances not
assumed

Nível Médio dos
Sintomas Interpessoais

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the
Difference

t-test for Equality of Means

 
Tabela 14– Teste t 
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Decisão Estatística: O Teste t regista um nível de significância de 0.045 valor inferior a 

0.05, leva à rejeição da igualdade do nível médio de satisfação nos 2 grupos.  

 

Esta conclusão é confirmada pelo intervalo de confiança 95% :  

 

   [ ]
( )21

95,0 µµ −
I  = ] [15.0;00,0 , que como se pode ver não inclui o zero, correspondente à 

rejeição da  igualdade das médias. 

 

Conclusão:  

 Há diferenças significativas nos níveis de concordância dos Sintomas Interpessoais nas 

crianças/jovens do Grupo de Risco e do Grupo de Não Risco. 

Pode-se concluir que as crianças e adolescentes Angolanas que pertencem do Grupo de 

Risco atribuem maior concordância quanto aos Sintomas Interpessoais (média de 0,56) Ver 

os sintomas no Quadro: 

 

 

 

1. Inabibilidade e concentração

2. Evitamento de contacto (isolamento)

3. Dificuldade com a vida pessoal

4. Sofre de Humilhação e desvalorização

Sintomas Interpessoais
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H5 – Não existe diferenças entre os Grupos de Risco e Grupo de não Risco em relação 

aos Sintomas Escolares 

 

Assim: “Será que as Crianças/Jovens do Grupo de Risco estão mais sujeitas aos Sintomas 

Escolares, quando comparados com as Crianças/Jovens do Grupo de Não Risco? 

Group Statistics

100 ,6497 ,20419 ,02042

100 ,6485 ,21539 ,02154

1  Grupo de Risco

2  Grupo de Não Risco

Tipo de Grupo que o
inquirido está inserido

Nível Médio dos
Sintomas Escolares

N Mean Std. Deviation
Std. Error
Mean

 
Tabela 15– Estatísticas descritivas 

 
 

Pode-se observar que não existem diferenças nas médias ou seja não há nenhum Grupo que 

se destaque em relação aos Sintomas Escolares. Para validar este dado de análise descritiva 

segue-se o Test-t.  

 

      Hipóteses Estatísticas do Teste t: 

 
H 0 : RiscoGrupo _µ  =  RiscoNãoGrupo __µ       vs        H a : RiscoGrupo _µ  ≠ RiscoNãoGrupo __µ       

 
     ,onde µ  é o nível médio de concordância atribuído aos Sintomas Interpessoais 

 

 

Resultados: 

Independent Samples Test

1,376 ,242 ,039 198 ,969 ,00117 ,02968 -,05736 ,05970

,039 197,438 ,969 ,00117 ,02968 -,05736 ,05970

Equal variances assumed

Equal variances not
assumed

Nível Médio dos
Sintomas Escolares

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the
Difference

t-test for Equality of Means

 
Tabela 16– Teste t 

 
 
 

Decisão Estatística: O Teste t regista um nível de significância de 0.969 valor superior a 

0.05, leva à não rejeição da igualdade do nível médio de satisfação nos 2 grupos.  

Esta conclusão é confirmada pelo intervalo de confiança 95% :  
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   [ ]
( )21

95,0 µµ −
I  = ] [05.0;05.0− , que como se pode ver inclui o zero, correspondente à não 

rejeição da  igualdade das médias. 

 

Conclusão:  

Não há diferenças significativas nos níveis de concordância dos Sintomas Escolares nas 

crianças/adolescentes angolanos que pertencem ao Grupo de Risco e os que pertencem ao 

Grupo de Não Risco.  

 
 
 
 

1. Boa relação com os Professores

2. Bom aproveitamento escolar

3. Dificuldade de concentração escolar

4. Mudar de Turma

5. Mudar de Escola

6. Ser expulso da sala de Professor

Sintomas Escolares
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H6 – Não existe diferenças entre os Grupos de Risco e Grupo de não Risco em relação 

ao Quadro Clínico de Distúrbio Pós-Traumático 

 

Assim: “Será que as Crianças/ Jovens do Grupo de Risco estão mais sujeitas aos Sintomas 

do Quadro Clínico do Distúrbio Pós - Traumático quando comparados com as Crianças 

/Jovens do Grupo de Não Risco? 

 

Group Statistics

100 ,6983 ,22105 ,02211

100 ,5573 ,28349 ,02835

1  Grupo de Risco

2  Grupo de Não Risco

Tipo de Grupo que o
inquirido está inserido

Nível Médio do Quadro
Clínico Pós- Traumático

N Mean Std. Deviation
Std. Error
Mean

 
 

Tabela 15– Estatísticas descritivas 
 
 

Na Tabela 15 das Estatísticas Descritivas parece haver tendência para quem pertences ao 

Grupo de Risco serem mais propensos ao Quadro Clínico do Distúrbio Pós-Traumático.  

 
Validação da  hipótese através do Test t (para 2 amostras independentes) 
 
 

      Hipóteses Estatísticas do Teste t: 

 
H 0 : RiscoGrupo _µ  =  RiscoNãoGrupo __µ       vs        H a : RiscoGrupo _µ  ≠ RiscoNãoGrupo __µ       

 
     ,onde µ  é o nível médio de concordância atribuído ao Quadro Clínico do Distúrbio Pós 

- Traumático. 
 

Resultados: 
Independent Samples Test

6,754 ,010 3,924 198 ,000 ,14107 ,03595 ,07018 ,21196

3,924 186,894 ,000 ,14107 ,03595 ,07015 ,21199

Equal variances assumed

Equal variances not
assumed

  Nível Médio do Quadro
Clínico Pós- Traumático

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the
Difference

t-test for Equality of Means

 
Tabela 18– Teste t 
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Decisão Estatística: O Teste t regista p = 0.000 valor inferior a 0.05, leva à rejeição da 

igualdade do nível médio de satisfação nos 2 grupos.  

 

Esta conclusão é confirmada pelo intervalo de confiança 95% :  

 

   [ ]
( )21

95,0 µµ −
I  = ] [21.0;07.0 , que como se pode ver inclui não o zero, correspondente à 

rejeição da  igualdade das médias. 

 

Conclusão:  

 Há diferenças significativas nos níveis de concordância dos Sintomas do Quadro Clínico 

do Distúrbio Pós -Traumático nas crianças/jovens do Grupo de Risco e do Grupo de Não 

Risco. 

 

Pela média amostral (ver tabela 15), observa-se que  as crianças e adolescentes Angolanos 

que pertencem do Grupo de Risco atribuem maior concordância quanto aos Sintomas do 

Quadro Clínico (média de 0.69). 

Ver os Sintomas do Quadro Clínico do Distúrbio Pós-Traumático: 

 

 

 

 

1. Mal estar em situações que recordam o trauma

2. Sentimentos depressivos

3. Frequentes mudanças de humor

4. Dificuldades para conciliar ou manter o sono

5. Sobressaltos com ruídos ou movimentos imprevistos

6. Se irrita ou enfada com mais facilidade

7. Tendência ao isolamento dos demais

8. Sonhos desagradáveis ou pesadelos sobre o aciednte

9. Sentimentos de culpa, auto-acusação

Quadro Clínico do Transtorno Pós - Traumático
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CONCLUSÃO ESTATÍSTICA 

 

• Não existem relação entre as Escalas da Mentira e da Ansiedade 

• Os sintomas físicos estão correlacionados com os sintomas Emocionais (46%), 

Interpessoais (23%), Escolares (15%) e com os sintomas do Quadro clínico (39%). 

• Os sintomas interpessoais estão correlacionados com os sintomas Comportamentais 

(15%) e Escolares (28%). 

• Os sintomas do Quadro Clínico Pós-Traumático são o que apresenta maiores 

correlações com os restantes sintomas: 39% com os sintomas Físicos, 52% para os 

emocionais e 49% para os Escolares. 

• A Escala da Mentira está correlacionada com os sintomas. 

• Entre rapazes e raparigas os Sintomas Físicos, Emocionais e do Quadro Clínico Pós 

-Traumático são diferentes. 

• Entre as idades dos jovens inquiridos não existem diferenças nas Escalas ou em 

qualquer um dos Sintomas, ou seja a idade não é um factor de influência. 

• Conforme a escolaridade de criança /adolescente os Sintomas Físicos e Emocionais 

apresentam diferenças. 

• Não existem diferenças entre os jovens pertencentes ao Grupo de Risco e os de Não 

Risco para a Escala da Mentira e da Ansiedade. 

• As crianças/adolescentes Angolanos que fazem parte do Grupo de Risco 

apresentam níveis diferentes em relação aos do Grupo de Não Risco nos sintomas: 

� Emocionais 

� Físicos 

� Interpessoais 

� Quadro Clínico de Distúrbio Pós-Traumático 
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As crianças/adolescentes Angolanos que fazem parte do Grupo de Risco 

apresentam níveis diferentes em relação aos do Grupo de Não Risco nos sintomas: 

� Emocionais 

� Físicos 

� Interpessoais 

� Quadro Clínico de Distúrbio Pós -Traumático 

 

Para perceber melhor quais os sintomas mais presentes nas crianças/adolescentes de 

Angola que estão no Grupo de Risco foi feita uma análise de médias. Por ordem crescente 

de médias dos sintomas obteve-se: 

 

Média
 Ansiedade 0,81

 Culpa 0,79

 Irritabilidade 0,69

 Depressão 0,66

 Sensação de Impotência 0,58

Sintomas Emocionais

 

 

Média
 Dificuldade de Sono 0,93

 Somatizações: dores de cabeça, distúrbios gastrointestinais, gripe) 0,89

 Fadiga 0,75

 Exaustão 0,71

Sintomas Físicos

 

 

 

Média
 Inabibilidade e concentração 0,67

 Evitamento de contacto (isolamento) 0,60

 Dificuldade com a vida pessoal 0,49

 Sofre de Humilhação e desvalorização 0,48

Sintomas Interpessoais
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Média
 Dificuldades para conciliar ou manter o sono 0,93

 Sonhos desagradáveis ou pesadelos sobre o aciednte 0,80

 Mal estar em situações que recordam o trauma 0,80

 Sentimentos depressivos 0,75

 Frequentes mudanças de humor 0,75

 Se irrita ou enfada com mais facilidade 0,69

 Sentimentos de culpa, auto-acusação 0,62

 Tendência ao isolamento dos demais 0,60

 Sobressaltos com ruídos ou movimentos imprevistos 0,59

Quadro Clínico do Transtorno Pós - Traumático
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Discussão 
 
 O estudo abrangeu 200 indivíduos de ambos os sexos com idades compreendidas 

entre os 10 e 18 anos. 

 Foi um estudo Descritivo Transversal com duração de três meses. Neste estudo 

estiveram envolvidos três Grupos distintos, de três Instituições são elas: Lar Kuzola, 

REMAR e Escola de 2º e 3º Nível Nzinga Mband. 

 
Género:  
 

Com relação ao PTSD, a maioria dos estudos mostram que referentes ao Género, os 

mais afectados são os indivíduos do sexo masculino. Este estudo também atesta que mais 

uma vez 56,5% são indivíduos do sexo masculino, que desde os tempos remotos recrutava-

os para a guerra e usava-os para os mais diversos fins. 

 
Idade: 
 

Aqui verificou-se que com relação a este item o estudo foi efectuado de acordo com 

as idades e não com a média, é assim que 24,8% são indivíduos do sexo masculino com 12 

anos, seguido de 23,9 indivíduos do mesmo sexo com 10 anos. A taxa mais alta no sexo 

feminino foi de 19,5% para os indivíduos com 11 anos e 0,9% com 18 anos sexo para o 

masculino. 

As idades não tiveram muita influência, porque para o PTSD não era preciso sofrer 

directamente o constrangimento da guerra ou as suas torturas, mas também por assisti-la ou 

vivencia-la. 

 
Situação Familiar: 
 
 Quanto a esta situação, constatou-se que apesar do factor guerra, a maioria dos 

indivíduos da amostra têm pais. 69% dos indivíduos do sexo feminino confirmam com 

relação a mãe e 69,9% confirmam também com relação a mãe. 64,4% do sexo feminino e 

61,9% do sexo masculino igualmente responderam que têm pai. 

 
 
Número de Irmãos: 
 

Com relação ao número de irmãos dos indivíduos da amostra, verificou-se que a 

maioria tem mais que um irmão, assim sendo: 92,9% dos indivíduos do sexo masculino 
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responderam que sim e 90,8% dos indivíduos do sexo feminino também responderam que 

sim. 

 
Residência Actual: 
 

Verificou-se neste item que 60,2% dos indivíduos vivem institucionalizados e são 

do sexo masculino e 36,8% são indivíduos do sexo feminino. Com família natural vivem 

33,3% dos indivíduos do sexo feminino e 23% do sexo masculino. 

 
Escolaridade: 
 

O difícil acesso em zonas minadas - das quais o país ainda é vitima - não 

facilitaram aos indivíduos deste estudo, as condições mínimas necessárias ao acesso do 

ensino, assim temos: 22,1% indivíduos do sexo masculino na 5ª classe (5º ano), seguido de 

19,5% de indivíduos do sexo feminino na 9ª classe (9º ano); 18,4% de indivíduos do sexo 

feminino na 10ª classe (10º ano) e 16,8% indivíduos do sexo masculino na 2ª classe (2º 

ano). 

 

Relacionamento com Colegas e Professores: 
 

A maioria refere um bom relacionamento. 94,3% dos indivíduos do sexo feminino 

referem bom relacionamento tanto com os colegas, como com os professores e 87,6% dos 

indivíduos do sexo masculino referem bom relacionamento com os professores. 

 
Concentração na Sala de Aula: 
 

Em quase todos os itens os indivíduos do sexo feminino encontram-se em maioria 

ou seja, 67,8% refere não consegue concentrar-se, enquanto 61,1% dos indivíduos do sexo 

masculino referem que também não conseguem concentrar-se. 

  
Aproveitamento Escolar: 
 

Aqui verificou-se que o aproveitamento escolar dá-se mais por parte dos indivíduos 

do sexo feminino com 93,1% e para os indivíduos do sexo masculino 81,4%. Verificou-se 

ainda que 3,5% dos indivíduos do sexo masculino, não responderam 
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Medo da Escola: 
 

Neste item é precisamente ao contrário, o número de indivíduos do sexo masculino 

que referiu ter medo da escola, é muito superior (81,4%), com relação aos indivíduos do 

sexo feminino (11,5%). 

 

Comportamento na Escola: 

 
O comportamento escolar implica factores que estão articulados entre si, como: ser 

expulso da sala de aula, onde há um equilíbrio entre os sexos, em que 58,6% de indivíduos 

do sexo feminino responderam que não foram expulsos e 57,5% dos indivíduos do sexo 

masculino deram a mesma resposta.  

 

Assiduidade/Pontualidade: 

 

Outro factor: chegar atrasado, onde 63,7% dos indivíduos do sexo masculino e 

63,2% do sexo feminino responderam que Sim. 

 
Mudança de Escola/Turma: 
 

Acredita-se que este item esteja relacionado com as respostas obtidas nos itens 

acima, pois, 63,2% dos indivíduos do sexo feminino e 93,1% do sexo masculino 

responderam que gostariam de mudar de escola. Entretanto, 23,9% dos indivíduos do sexo 

feminino e 33,6% dos indivíduos do sexo masculino referem que apenas gostariam de 

mudar de turma. 

 
Sintoma de Tristeza: 
 

É importante lembrar que a tristeza é um dos sintomas pertencentes ao PTSD. 

Observa-se uma média elevada com relação a amostra estudada: 71,3% nos indivíduos do 

sexo feminino e 65,5% do sexo masculino, referem sentir ter este sintoma. 

 
Sintoma de Humor: 
 

As alterações de humor nestes casos são muito frequentes. Estudou-se 55,2% dos 

indivíduos do sexo feminino e 57,5% dos indivíduos do sexo masculino com este 

problema. Ainda com relação a este sintoma 6,2% dos indivíduos do sexo masculino, não 

responderam à esta questão. 
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Sintoma de Depressão: 
 

Verificou-se que neste item 59,8% dos indivíduos do sexo feminino disseram 

sentir-se muitas vezes deprimidas e 54% dos indivíduos do sexo masculino que também 

referem sentir-se deprimido e apenas 0,9% do sexo masculino que não responderam. 

Sintoma de Ansiedade: 
 

A maioria refere sentir-se ansioso constantemente, ou seja, 69,9% de indivíduos do 

sexo masculino referem que Sim e 83,9% dos indivíduos do sexo feminino de igual modo 

disseram que Sim, alegando também, não haver motivos aparentes. 

 
Agressividade: 
 

Apurou-se homogeneidade para ambos os sexos nesta resposta, onde 47,1% são 

indivíduos do sexo feminino que dizem ser agressivas e 48,7% dos indivíduos que dizem 

ser agressivos, são do sexo masculino. 

 
Outras doenças: 
 

Com relação as somatizações, verificou-se que 87,4% dos indivíduos do sexo 

feminino responderam que quase sempre estão com outros sintomas associados. 77% dos 

indivíduos do sexo masculino também responderam que Sim. 

 
Nervosismo: 
 

Com relação ao nervosismo, verificou-se uma situação inversa ao humor e à 

tristeza: 62,1% dos indivíduos do sexo feminino, negou este sintoma. Igualmente negaram, 

57,5% dos indivíduos do sexo masculino. 

 
Susto: 
 

Respeitante a este item em quase todos os estudos sobre o susto, a maioria dos 

indivíduos assustam-se ao menor ruído, porém, neste estudo, é precisamente ao contrário. 

Verificou-se que 55,2% dos indivíduos do sexo feminino responderam que sim e 46,9% 

dos indivíduos do sexo masculino, responderam igualmente que sim. Sendo que 3,5% do 

sexo masculino, não respondeu. 
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Irritabilidade: 
 

Nesta variável, verificou-se que 63,2% dos indivíduos do sexo feminino, 

responderam que se irritam com facilidade. 53,1% dos indivíduos do sexo masculino, 

também responderam que sim e 0,9% do sexo masculino não responderam. 

 
Sono: 
 

Neste item (dormir bem), a maioria dos indivíduos desta amostra respondeu que 

sim, ou seja, 92% são indivíduos do sexo feminino e 83,2% do sexo masculino. Regra 

geral este é um dos sintomas que mais aflige os indivíduos com PTSD. 

 
Isolamento: 
 

O isolamento é muito comum em pessoas que tenham sofrido na vida ou que 

estejam relacionados com o PTSD. Este estudo comprovou que 60,9% dos indivíduos do 

sexo feminino e 54% dos indivíduos do sexo masculino, confirmaram o isolamento. Ainda 

refere-se que 1,8% dos indivíduos do sexo masculino, não respondeu. 

 
Medo da solidão: 
 

Em detrimento do isolamento alegado pelos indivíduos, quer do sexo feminino, 

quer do sexo masculino, todas os indivíduos doentes ou não, uma maioria tem a ver com 

esta situação. É assim que muitos vivenciaram situação de guerra e apresentam este 

problema. 67,8% dos indivíduos do sexo feminino da amostra responderam ter medo, 

52,2% do sexo masculino negaram o medo e 0,9% não respondeu. 

 
Sonhos desagradáveis ou pesadelos: 
 
 Sendo este um dos sintomas importantes do PTSD, 77% dos indivíduos do sexo 

feminino responderam que sim e 69,9% dos indivíduos masculinos igualmente disseram 

que sim. É o sintoma mais focalizado em quase todos os estudos relacionados ao PTSD. 

 
Sentimento de Culpa: 
 
 A maioria dos indivíduos desta amostra apresenta mais que três sintomas do PTSD. 

58,6% dos indivíduos do sexo feminino e 55,8% do sexo masculino referem sentimentos 

de culpa e apenas 2,3% dos indivíduos do sexo feminino não responderam. 
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Fadiga/Cansaço: 
 
 Nesta rubrica o sexo feminino destaca-se mais com relação ao sexo masculino; 

73,6% e 58,4%. E, 1,8% do sexo masculino não respondeu. 

  
Dificuldade em Fazer Amizade: 
 

Entende-se que qualquer pessoa tendo ou não algum tipo de patologia, pode 

apresentar dificuldade em criar laços de amizade, entretanto, constata-se que portadores de 

qualquer distúrbio tendem a criar estes laços com maior facilidade uma vez que necessitam 

de afecto, assim temos 37,9% de indivíduos do sexo feminino que refere dificuldade em 

fazer amizade e 55,8% do sexo masculino referiu criar facilmente estes laços de amizade 

contra 0,9% de indivíduos do sexo masculino que não respondeu. 

 
Pessimismo: 
 
  No período do estudo, constatou-se que 55,2% dos indivíduos do sexo feminino 
referiram o pessimismo e 59,3% dos indivíduos do sexo masculino negaram esta situação. 
 
Impotência:  
 
 Quanto ao sentirem-se impotentes diante de sua defesa ou de algumas situações, 

52,9% dos indivíduos do sexo feminino, referiram sentir-se impotentes, de igual modo 

40,7% dos indivíduos do sexo masculino, responderam que sim. 

 
Frieza diante dos problemas: 
 
 Não houve grande variância nas respostas de ambos os sexos. 50,6% do sexo 

feminino respondeu que sim e 47,8% do sexo masculino respondeu que sim. 

 

Humilhado/Desvalorizado: 
 
 Observou-se que mesmo depois de terem passado por uma série de situações 

traumáticas, 60,9% dos indivíduos do sexo feminino não se sentia nesta situação e 47,8% 

do sexo masculino referiu vivenciar estar situação. Embora as perspectivas terem sido 

maiores para este item. 

 
Discussão com irmãos e amigos: 
 
 Não houve diferença significativa entre os sexos nesta resposta. Assim observamos 

que 49,4% do sexo feminino e 77% do sexo masculino responderam que discutem com os 
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irmãos e com os amigos, responderam: 52,2% do sexo feminino e 59,3% do sexo 

masculino e ainda 7,1% do sexo masculino não responderam. 

 
Dormir na rua: 
 
 Com relação ao tipo de estudo, esperava-se um Sim em maior escala para o tipo da 

pergunta; o que não correspondeu à realidade. Apenas 11,5% dos indivíduos do sexo 

feminino responderam que sim contra 27,4% do sexo masculino. 

 
Já viu alguém morrer? 
 
 Dos indivíduos da amostra estudada 31% do sexo feminino disse que sim e 54% do 

sexo masculino disseram que sim. Pelo número de indivíduos institucionalizados e tendo 

em conta o tipo de situação, esperava-se um maior número. 

 
Já foi maltratado? 
 

Este item não corresponde a realidade, muitos dos indivíduos preferiram não dizer a 

verdade. É assim que o número de indivíduos que realmente foram maltratados é baixo 

com relação à perspectiva, embora os maus tratos possam ser de várias ordens. 

Estatisticamente, obtivemos o seguinte resultado: 33,3% dos indivíduos do sexo feminino e 

54% do sexo masculino que responderam que sim. 

 
Viu alguém ser maltratado? 
 
 Ver alguém ser maltratado, a maioria dos indivíduos estudados, negou. Assim, 

estudou-se 66,7% do sexo feminino e 46% do sexo masculino. 

 
Situação de Guerra: 
 

A perspectiva deste estudo no que concerne a situação de guerra, pelo qual é 

objecto, confirma os resultados estatísticos encontrados na amostra estudada, onde 80,5%  

dos indivíduos do sexo feminino e 68,1% dos indivíduos do sexo masculino responderam 

terem vivenciado esta situação. 3,5% dos indivíduos do sexo masculino preferiram não 

responder.  

Foi assim, que em muitos dos itens questionados, não foram respondidos conforme 

o esperado. 
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CONCLUSÕES  

 

A avaliação do PTSD em Angola tem uma importância muito grande, visto que é 

um dos distúrbios com maior número de casos. Este motivo deve-se aos mais de 30 anos 

de guerra que Angola viveu. É assim que dentro deste estudo verificou-se maior número de 

indivíduos do sexo masculino, uma vez que eles foram as maiores vítimas de toda esta 

situação, tendo começado muito cedo. 

Nesta investigação foram comparados dois grupos para análise estatística, que 

foram designados: Grupo de Risco e Grupo de Não Risco. 

Para o estudo da Caracterização Sócio-Demográfica não houve divisão de grupos. 

Com base neste estudo chegou-se as seguintes conclusões: 

 
Género:  
 

Dos 200 indivíduos estudados, 43,5% são do sexo Feminino e 56,5 do sexo 

Masculino. Com relação ao Género apurou-se que em quase todo o estudo o maior 

predomínio é do sexo Masculino. 

 
Idade: 
 

Nesta amostra considerou-se os indivíduos dos 10 aos 18 anos de ambos os sexos. 

Verificou-se maior percentagem de indivíduos do sexo masculino com 12 anos 

(24,8%), seguindo-se de 23,9% de indivíduos do sexo masculino com 10 anos, 

observando-se grande diferença entre os indivíduos de 11 anos em que houve maior 

predomínio do sexo feminino, com 20,7%. Não obstante haver uma variância com relação 

as outras idades, foram encontrados com menor número, os indivíduos de 18 anos em 

ambos os sexos. Com maior destaque para 0,9% do sexo masculino.  

 
Situação Familiar: 
 
 No que diz respeito a situação familiar, 69% dos indivíduos do sexo feminino Têm 

mãe e 64,4% têm pai. 20,7% Desconhecem esta situação (não sabem se têm pais vivos ou 

o paradeiro deles.  

 No sexo masculino, apurou-se 69,9% que referem ter mãe e 61,9% refere ter pai, 

enquanto 24,8% desconhece se tem ou não mãe viva, assim como 23,9% diz desconhecer a 

situação do pai. Neste item as diferenças são pouco notáveis para os dois sexos. Em virtude 
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desta situação, muitos mesmo com pais, preferiram abandonar as suas casas por diversos 

motivos. Uns por maus tratos familiares, outros perderam-se aquando a fuga das suas terras 

de origem devido a guerra e outros ainda, eram acusados de feiticeiros pelos próprios pais 

e/ou outros familiares, razão esta que faz com que hajam muitos indivíduos 

institucionalizados. 

 

Número de Irmãos: 
 

Grande parte dos indivíduos estudados nesta amostra referem ter irmãos, muitos 

não se recordam quantos. Outros apenas sabem da existência destes, mais desconhecem 

seus paradeiros. Com base nisto nestas informações recolhidas apurou-se 90,8% dos 

indivíduos do sexo feminino referiram ter irmãos e 3,4% do mesmo sexo, preferiu não 

responder esta questão. No sexo masculino, 92,9% responderam que tem irmãos e 1,8% 

não responderam. 

 
Residência Actual: 
 

Nesta rubrica a maioria dos indivíduos desta amostra vivem institucionalizados, 

distribuídos em duas instituições: Lar Kuzola e REMAR, verificando-se 36,8% do sexo 

feminino e 60,2% do sexo masculino, seguindo-se 33,3% do sexo feminino que reside com 

a família natural e 0,9% do sexo masculino, residem com outras pessoas (pessoas que os 

acolheram). 

 
Escolaridade: 
 

A escolaridade é um dos maiores problemas que os indivíduos da amostra estudada 

apresentam. O estudo revelou que a idade e o nível escolar dos indivíduos não 

correspondem. 4,6% de indivíduos do sexo feminino com 10 anos frequentam a 1ª classe 

(1º ano), de igual modo 8,8% de indivíduos do sexo masculino; 22,1% indivíduos do sexo 

masculino frequentam a 5ª classe (5º ano); na 8ª classe (8º ano) 12,6% de indivíduos do 

sexo feminino e 12,4% do sexo masculino. 

É de notar que apresenta maior escolaridade, os indivíduos que residem com a 

família natural. 
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Relacionamento com Colegas e Professores: 
 
 Como mencionado no inicio do trabalho, a maioria dos indivíduos desta amostra 

vivem institucionalizados. A alternativa é lidar bem tanto com os colegas, como com os 

professores, porque têm estes como “família”. Apurou-se: 94,3% dos indivíduos do sexo 

feminino referiram bom relacionamento tanto com os colegas como com os professores, 

apenas 1,1% não respondeu. 86,7% dos indivíduos do sexo masculino referem igual modo 

de bom relacionamento tanto com os colegas, como com os professores e 8,8% do sexo 

masculino, disseram não haver bom relacionamento, 3,5% dos indivíduos do sexo 

masculino, não responderam. Concluiu-se que os mais problemáticos são os indivíduos que 

vivem institucionalizados, sendo estes ainda, os mais carentes afectivamente. 

 

Concentração na Sala de Aula: 
 

Com relação a este item o número de indivíduos com falta de concentração ainda é 

elevado, uma vez que sendo um dos sintomas do PTSD, verificou-se o seguinte: 67,8% dos 

indivíduos do sexo feminino responderam que Sim (falte-lhes concentração) e 61,1% dos 

indivíduos do sexo masculino responderam o mesmo.  

  
Aproveitamento Escolar: 
 

Da amostra estudada, 93,1% dos indivíduos do sexo feminino referiram ter bom 

aproveitamento, 15% dos indivíduos do sexo masculino tiveram mal aproveitamento e 

3,5% dos indivíduos do sexo masculino não responderam. Quanto ao aproveitamento, há 

uma relativa melhoria uma vez que para as idades dos indivíduos, encontram-se em classes 

inferiores em relação a que deveriam estar. 

 

Medo da Escola: 
 

Os resultados deste item diferem bastante, assim o estudo mostrou: os indivíduos 

do sexo masculino têm mais medo da escola do que os indivíduos do sexo feminino, pois 

concluiu-se: 81,4% dos indivíduos do sexo masculino referiram ter medo da escola e 

87,4% referiram não ter medo da escola. 1,8% do sexo masculino não responderam. 
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Comportamento na Escola: 

 
Nesta variável não se verifica grandes diferenças entre os dois sexos. Foram 

expulsos da aula 41,4% dos indivíduos do sexo feminino e 40,7% dos indivíduos do sexo 

masculino. 1,8% do sexo masculino não respondeu.  

 

Assiduidade/Pontualidade: 

 

 Neste item há homogeneidade nas respostas, assim obtivemos: 63,2% dos 

indivíduos do sexo feminino que responderam que chegam algumas vezes atrasados à 

escola e 63,7% dos indivíduos do sexo masculino, responderam o mesmo. Isto significa 

que ainda estamos longe de alcançar bons resultados, uma vez que o desinteresse pela 

escola, por parte destes indivíduos, ainda é grande.  

 
Mudança de Escola/Turma: 
 

Nestas variáveis o predomínio maior é em relação ao sexo masculino, ou seja, 

mudar de escola e de turma, foram apurados 63,2% e 23,9% para o sexo feminino e 93,1% 

e 33,6% para os indivíduos do sexo masculino. 3,5% do sexo masculino não responderam. 

 
Sintoma de Tristeza/Depressão/Ansiedade: 
 

Com relação a estas variáveis, os sentimentos de tristeza tiveram maior impacto 

com relação aos demais. Isto é, 71,3% para os indivíduos do sexo feminino e 65,5% para 

os indivíduos do sexo masculino. Verificou-se ainda 2,7% de indivíduos do sexo 

masculino que não responderam, seguiu-se a Depressão com 59,8% para os indivíduos do 

sexo feminino e 54% para o sexo masculino. 0,9 dos indivíduos do sexo masculino, não 

respondeu. No que diz respeito à ansiedade, os índices foram elevados para os indivíduos 

de ambos os sexos. 83,9% do sexo feminino e 69,9% do sexo masculino referiram ser 

ansiosos. 

 
Sintoma de Humor: 
 

As alterações de humor nestes indivíduos oscilam bastante. Verificou-se 55,2% dos 

indivíduos do sexo feminino e 57,5% dos indivíduos do sexo masculino com este sintoma. 

Ainda com relação a este problema 6,2% dos indivíduos do sexo masculino, não 

responderam à esta questão. 
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Agressividade: 
 

Quanto à agressividade, os indivíduos estudados nesta amostra responderam:  

52,9% são indivíduos do sexo feminino não é agressivo e 51,3% são indivíduos do sexo 

masculino também não são agressivos. 

 
Outras doenças: 
 

Com relação as doenças associadas, os indivíduos do sexo feminino foram os mais 

afectados com 87,4%, havendo 1,1% que não respondeu e 77% dos indivíduos do sexo 

masculino que responderam sim, 1,8% do sexo masculino que não responderam. 

 
Nervosismo: 
 

Neste item, a maioria nega o nervosismo. Estatisticamente apurou-se que 62,1% 

dos indivíduos do sexo feminino disseram que não e de igual modo na resposta, obteve-se 

por parte dos indivíduos masculinos 57,5%.  

 
Susto: 
 

Nesta rubrica, os indivíduos do sexo feminino (55,2%), referiram assustar-se com 

facilidade, 46,9% dos indivíduos do sexo masculino, referiu o mesmo e 3,5% do sexo 

masculino, não respondeu. 

 
Irritabilidade: 
 

Este sintoma é comum em várias síndromes, mas neste estudo, relaciona-se com o 

PTSD. Obteve-se 63,2% indivíduos do sexo feminino que responderam Sim (irritam-se 

com facilidade), 53,1% dos indivíduos do sexo masculino, responderam o mesmo. 

 
Sono: 
 

A perturbação do sono é um dos sintomas muito frequente e é um dos mais 

importantes do PTSD. Estudou-se assim, 92% dos indivíduos do sexo feminino que 

referiram a falta de sono e 83,2% dos indivíduos do sexo masculino que referiram o 

mesmo. 
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Isolamento: 
 

A tendência ao isolamento também faz parte deste quadro. Assim, neste estudo 

foram observados 60,9% de indivíduos do sexo feminino que referiram gostar de ficar 

muitas vezes sós. 54% dos indivíduos do sexo masculino responderam o mesmo e 1,8% 

não respondeu. 

 
Medo da solidão: 
 

Embora no item anterior as percentagens nos mostrem os valores elevados para os 

indivíduos que tem tendência ao isolamento, neste item em epígrafe, o mesmo não 

acontece, contrariando o resultado anterior. Podemos verificar: 67,8% de indivíduos do 

sexo feminino referiram medo da solidão e 52,2% dos indivíduos do sexo masculino, 

referiram não ter medo e 0,9%, não respondeu. 

 
Sonhos desagradáveis ou pesadelos: 
 
 Este sintoma confere dentre outros sintomas importantes do PTSD, uma 

percentagem não menos elevada em relação aos demais sintomas. Temos: 77% dos 

indivíduos do sexo feminino que responderam ter pesadelos ou sonhos desagradáveis. 

69,9% de indivíduos do sexo masculino referiu o mesmo e 0,88% do sexo masculino, não 

respondeu. 

 
Sentimento de Culpa: 
 
 Com sentimento de culpa foram estudados 58,6% de indivíduos do sexo feminino e 

55,8% do sexo masculino. 

 
Fadiga/Cansaço: 
 
 Relativamente a esta situação, 73,6% dos indivíduos do sexo feminino responderam 

que sim, ou seja, cansam-se com muita facilidade; 58,4% dos indivíduos do sexo 

masculino referiram também cansar-se facilmente e 1,8% dos indivíduos do sexo 

masculino não referiu nada. 

  
Dificuldade em Fazer Amizade: 
 

A dificuldade que muitas pessoas apresentam para construir laços de amizade, não 

se verifica neste estudo. Precisamente ao contrário, 60,9% dos indivíduos do sexo feminino 
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referiu não ter dificuldade e 55,8% dos indivíduos do sexo masculino também referiram 

não ter dificuldade, sendo que 0,9% do sexo masculino, não responderam. 

 

Pessimismo: 
 
  No que diz respeito ao pessimismo, 55,2% dos indivíduos do sexo feminino 

responderam que Sim (são pessimistas) e 40,7% dos indivíduos do sexo masculino também 

responderam que sim. 

 
Impotência:  
 
 Quanto a sensação de impotência, frente a devidas situações, 52,9% dos indivíduos 

do sexo feminino, referiram sentir-se impotentes, de igual modo 57,5% dos indivíduos do 

sexo masculino, responderam que Não, e 1,8% dos indivíduos do sexo masculino não 

responderam. 

 
Frieza diante dos problemas: 
 
 Com esta característica estudou-se. 50,6% do sexo feminino respondeu que sim e 

47,8% do sexo masculino respondeu que sim. 2,3% dos indivíduos do sexo masculino, não 

respondeu. 

 

Humilhado/Desvalorizado: 
 
 Sentir-se humilhado ou desvalorizado é características de quem passou vicissitudes 

na vida, assim, 39,1% dos indivíduos do sexo feminino disseram sentir-se nesta situação 

47,8% do sexo masculino referiu vivenciar também estar situação.  

 
Discussão com irmãos e amigos: 
 
 As desavenças no seio familiar é visível em todos os estratos sociais e é do 

conhecimento geral e em alguns casos vai repercutir no círculo das amizades. 49,4% dos 

indivíduos do sexo feminino referiram que Sim (discutem com os irmãos), 52,2% dos 

indivíduos ainda do mesmo sexo, referiram já ter discutido com os amigos. No sexo 

masculino, apurou-se que 77% dos indivíduos, já discutiu com os irmãos, 59,3% dos 

indivíduos responderam que já discutiram com os amigos e 7,1% do sexo masculino, não 

responderam. 
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Dormir na rua: 
 
 Seria normal nesta amostra encontrar maior número de indivíduos que tenham 

dormido na rua, mas verificou-se precisamente o contrário, pois obteve-se 11,5% dos 

indivíduos do sexo feminino que responderam já ter dormido na rua, 27,4% de indivíduos 

do sexo masculino igualmente responderam que sim e 1,8% ainda do sexo masculino, não 

responderam. 

 
Já viu alguém morrer? 
 
 O pós-guerra reflecte normalmente uma elevada taxa de situações sofredoras para 

quem está envolvido directa ou indirectamente. Neste contexto, esperávamos que houvesse 

por parte dos indivíduos estudados nesta amostra, um número maior de indivíduos nesta 

situação; que inclui presenciar a morte de alguém (o que também, por si só, já é 

traumatizante), entretanto não se confirmou estes dados estatísticos neste estudo, ou seja, 

31% dos indivíduos do sexo feminino e 54% do sexo masculino, passaram por esta 

experiencia e disseram que Sim (viram alguém morrer). 1,8% dos indivíduos do sexo 

masculino não responderam. 

 
Já foi maltratado? 
 

Como a maioria dos indivíduos da amostra vivem institucionalizados, seria bem 

provável que antes da institucionalização tivessem sido maltratados, motivo que os levaria 

a sair/fugir de casa, viver na rua e posteriormente ser entregue à uma instituição, assim 

concluiu-se o seguinte: 66,7% dos indivíduos do sexo feminino, negou este facto. 54% dos 

indivíduos do sexo masculino responderam que sim (já foram maltratados), quando 

esperava-se por maiores cifras. 

 
Viu alguém ser maltratado? 
 
 33,3% dos indivíduos do sexo feminino nunca viram maltratar alguém, 54% dos 

indivíduos do sexo masculino, entretanto, referem ter visto alguém ser maltratado. É 

natural que o número que dos indivíduos do sexo masculino seja superior, uma vez que a 

guerrilha foi feita com maior parte dos indivíduos do sexo masculino, não descurando a 

existência do sexo feminino no seio da guerrilha. 
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Situação de Guerra: 
 

Ter vivenciado directa ou indirectamente a situação de guerra, faz parte dos 

objectivos deste estudo, é assim que a maioria dos indivíduos desta amostra, referem ter 

experimentado esta situação: 80,5% são do sexo feminino, 68,1% são do sexo masculino e 

3,5% do sexo masculino, não responderam.  
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Inquérito 

 
Número de Ordem __________  Data ____ /____/07 
 
 
1. Nome: 

___________________________________________________________________ 

  

2. Idade_____   Data de Nascimento_____/ _____/ _____ 

3. Sexo F 

     M  

4. Naturalidade 

5. Proveniência_______________________________________ 

6. Escolaridade ______________________________________ 

7. Residência actual 

8.  Residência anterior 

9. Com quem vive 

  Com os pais      

  Família alargada (+ avós, tios ) 

  Outros familiares 

  Com pessoas não pertencentes a família 

10. Pai vivo 

 Falecido 

 Desconhece 

11. Mãe viva 

  Falecida Desconhece 

12. Irmãos: Sim   Quantos Vivos  Falecidos Desaparecido                Não 
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13. Viu alguém a ser maltratado    

Não           Sim Quando? Quantas pessoas?  Quem?   Como  

14. Viu alguém morrer  Não   Sim                Quem?  Como  

15. Alguma vez  foi maltratado por alguém, violado, espancado ou agredido?  

 Sim 

 Não 

16. Tem dormido bem?  

Sim         Não  

17. Há quanto tempo tem dormido mal?  

Desde Sempre·  todos os dias  

Caracterização dos Sintomas 

          Sim   Não  

18. Dificuldades em adormecer e manter o sono 

19. Tem sentido medo          

20. Fica com medo em ficar sozinho no quarto?    

21. Mal-estar em situações que recordam a guerra  

22. Sentimentos depressivos  

23. Frequentes mudanças de humor  

24. Sobressaltos com ruídos ou movimentos imprevistos  

25. Ter dormido na rua  

26. Irrita-se com facilidade  

27. Ter crise nervosa  

28. Tendência ao isolamento  

29. Sonhos desagradáveis ou pesadelos  

30. Sentimentos de culpa, auto-acusações  
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31. Tem boa relação com os colegas  

32. Tem boa relação   com os professores 

33. Tem bom aproveitamento escolar 

34. Dificuldade de concentração escolar 

35. Mudar de turma  

36. Mudar de escola 

37. Ser expulso da sala pelo professor 

38. Discutir com os amigos 

39. Ter brigas com os irmãos  

40. Ter dificuldade em fazer amizade 

41. Sofrer humilhação ou ser desvalorizado 

 

 

Sintomas físicos  

1. Fadiga  

2. Exaustão física 

3. Dificuldades de Sono 

4. Somatizações (dores de cabeça,  

distúrbios gastrointestinais, gripe) 

Sintomas emocionais 

1. Irritabilidade 

2. Ansiedade 

3. Depressão 

4. Culpa  

5. Sensação de impotência 
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Sintomas comportamentais  

1. Agressão  

2. Frieza 

3. Pessimismo 

4. Cinismo 

5. Abuso de drogas 

Sintomas profissionais 

2. Largar a escola 

3. Estudar mal 

4. Chegar sempre atrasado 

Sintomas interpessoais 

� Inabilidade e concentração 

� Evitamento de contacto 

� Dificuldades com vida pessoal 

Quadro Clínico do Distúrbio por Estresse Pós-Traumático 

1.Tensão no corpo 

2. Mal-estar em situações que recordam o trauma 

3. Sentimentos depressivos 

4. Frequentes mudanças de humor 

5. Dificuldades para conciliar ou manter o sono 

6. Sobressaltos com ruídos ou movimentos imprevistos 

7. Se irrita ou enfada com mais facilidade 

8. Tendência ao isolamento dos demais 

9. Sonhos desagradáveis ou pesadelos sobre o acidente 

10. Sentimentos de culpa, auto-acusações 
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Condutas de re-experimentação do trauma 

� Mal-estar diante dos estímulos que recordam o trauma 

� Reacção fisiológica a estímulos que recordam o trauma 

� Sonhos desagradáveis e recorrentes sobre o ocorrido 

� Lembranças desagradáveis e intrusas do ocorrido 

� Sentimentos como se o facto ocorresse de novo 

 

Sintomas e condutas de evitação 

1. Evitação de actividades, lugares ou pessoas 

2. Evitação de pensamentos, sentimentos ou conversas 

3. Incapacidade para recordar aspectos importantes do ocorrido 

4. Diminuição do interesse por coisas ou actividades significativas 

5.  Sensação de um futuro curto 

6. Limitação na capacidade afectiva (incapaz de querer) 

7. Distanciamento ou estranheza a respeito dos demais 

 

Sintomas e condutas de hiperactivação 

1. Dificuldades para conciliar ou manter o sono 

2. Dificuldades de concentração 

3. Resposta de sobressalto ou alarma incrementada 

4. Hipervigilância (hiper-alerta) 

5. Irritabilidade (explosões de ira) 

Transformação persistente da personalidade  

1. Isolamento Social 

2. Sentimento constante de vazio e desesperança 



 178 

3. Sentimento permanente de estar em perigo ou ameaçado  

4. Estranheza de si mesmo e apatia afectiva 

5. Atitude permanente de hostilidade e desconfiança 
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ANEXO I – CORRELAÇÕES 
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Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
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ANEXO II – FREQUÊNCIAS 

 
Statistics

,53 ,19 28

,68 ,21 9

,74 ,27 4

,60 ,30 5

,63 2,12 3

,65 ,21 6

,52 ,29 4

,63 ,26 9

Nível da escala de
Ansiedade

Nível da escala da
Mentira
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Nível Médio dos
Sintomas

Emocionais

Nível Médio dos
Sintomas

Comportamentais

Nível Médio dos
Sintomas
Escolares

Nível Médio dos
Sintomas

Interpessoais

Nível Médio do
Quadro Clínico
Pós- Traumático

Média Desvio Padrão  Número de Itens

 
 

Nível_medio_Sintomas_Fisicos  Nível Médio dos Sintomas
Físicos

6 3,0 3,0 3,0

13 6,5 6,5 9,5

45 22,5 22,5 32,0

4 2,0 2,0 34,0

52 26,0 26,0 60,0

80 40,0 40,0 100,0

200 100,0 100,0

,00

,25

,50

,67

,75

1,00

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
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Nível_medio_Sintomas_Emocionaiss  Nível Médio dos
Sintomas Emocionais

16 8,0 8,0 8,0

21 10,5 10,5 18,5

26 13,0 13,0 31,5

3 1,5 1,5 33,0

43 21,5 21,5 54,5

2 1,0 1,0 55,5

58 29,0 29,0 84,5

31 15,5 15,5 100,0

200 100,0 100,0

,00

,20

,40

,50

,60

,75

,80

1,00

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent

 
 

Nível_medio_Sintomas_Comportamentais  Nível Médio dos
Sintomas Comportamentais

49 24,5 24,5 24,5

53 26,5 26,5 51,0

1 ,5 ,5 51,5

54 27,0 27,0 78,5

42 21,0 21,0 99,5

1 ,5 ,5 100,0

200 100,0 100,0

,00

,33

,50

,67

1,00

30,00

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
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Nível_medio_Sintomas_Escolares  Nível Médio dos
Sintomas Escolares

1 ,5 ,5 ,5

6 3,0 3,0 3,5

22 11,0 11,0 14,5

43 21,5 21,5 36,0

53 26,5 26,5 62,5

1 ,5 ,5 63,0

3 1,5 1,5 64,5

57 28,5 28,5 93,0

14 7,0 7,0 100,0

200 100,0 100,0

,00

,17

,33

,50

,67

,75

,80

,83

1,00

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent

 
 

Nível_medio_Sintomas_Interpessoais  Nível Médio dos
Sintomas Interpessoais

18 9,0 9,0 9,0

44 22,0 22,0 31,0

2 1,0 1,0 32,0

63 31,5 31,5 63,5

2 1,0 1,0 64,5

47 23,5 23,5 88,0

24 12,0 12,0 100,0

200 100,0 100,0

,00

,25

,33

,50

,67

,75

1,00

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
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Nível_medio_Quadro_Clinico_Pos_Traumatico  Nível Médio
do Quadro Clínico Pós- Traumático

7 3,5 3,5 3,5

5 2,5 2,5 6,0

1 ,5 ,5 6,5

12 6,0 6,0 12,5

1 ,5 ,5 13,0

1 ,5 ,5 13,5

17 8,5 8,5 22,0

4 2,0 2,0 24,0

27 13,5 13,5 37,5

2 1,0 1,0 38,5

31 15,5 15,5 54,0

2 1,0 1,0 55,0

3 1,5 1,5 56,5

29 14,5 14,5 71,0

2 1,0 1,0 72,0

31 15,5 15,5 87,5

25 12,5 12,5 100,0

200 100,0 100,0

,00

,13

,14

,25

,29

,33

,38

,43

,50

,57

,63

,67

,71

,75

,86

,88

1,00

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
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ANEXO III – MÉDIAS E TESTE T 
 

NAS ESCALAS E SINTOMAS 
 
 

� ESCOLARIDADE 
Group Statistics

119 ,53 ,193 ,018

81 ,52 ,186 ,021

119 ,69 ,223 ,020

81 ,65 ,198 ,022

119 ,7920 ,23542 ,02158

81 ,6564 ,29592 ,03288

119 ,6542 ,26398 ,02420

81 ,5302 ,32689 ,03632

119 ,5371 ,27116 ,02486

81 ,4918 ,30522 ,03391

119 ,7745 2,72513 ,24981

81 ,4198 ,35660 ,03962

119 ,6692 ,19982 ,01832

81 ,6195 ,22052 ,02450

119 ,6538 ,24459 ,02242

81 ,5897 ,28574 ,03175

1  Entre a 1ª  e 4ª classe

2  Entre o 5º e 8º ano

Escolaridade_2_escaloes 
Escolaridade em 2
escalões

1  Entre a 1ª  e 4ª classe

2  Entre o 5º e 8º ano

Escolaridade_2_escaloes 
Escolaridade em 2
escalões

1  Entre a 1ª  e 4ª classe

2  Entre o 5º e 8º ano

Escolaridade_2_escaloes 
Escolaridade em 2
escalões

1  Entre a 1ª  e 4ª classe

2  Entre o 5º e 8º ano

Escolaridade_2_escaloes 
Escolaridade em 2
escalões

1  Entre a 1ª  e 4ª classe

2  Entre o 5º e 8º ano

Escolaridade_2_escaloes 
Escolaridade em 2
escalões

1  Entre a 1ª  e 4ª classe

2  Entre o 5º e 8º ano

Escolaridade_2_escaloes 
Escolaridade em 2
escalões

1  Entre a 1ª  e 4ª classe

2  Entre o 5º e 8º ano

Escolaridade_2_escaloes 
Escolaridade em 2
escalões

1  Entre a 1ª  e 4ª classe

2  Entre o 5º e 8º ano

Escolaridade_2_escaloes 
Escolaridade em 2
escalões

Nivel_escala_ansiedade 
Nível da escala de
ansiedade

Nivel_escala_mentira 
Nível da escala da mentira

Nível_medio_Sintomas_
Fisicos  Nível Médio dos
Sintomas Físicos

Nível_medio_Sintomas_
Emocionaiss  Nível Médio
dos Sintomas Emocionais

Nível_medio_Sintomas_
Interpessoais

Nível_medio_Sintomas_
Comportamentais

Nível_medio_Sintomas_
Escolares

Nível_medio_Quadro_
Clinico_Pos_Traumatico

N Mean Std. Deviation
Std. Error
Mean

 
 
 

Independent Samples Test

,112 ,739 ,662 198 ,509 ,018 ,027 -,036 ,072

,666 175,876 ,506 ,018 ,027 -,036 ,072

,091 ,763 1,367 198 ,173 ,042 ,031 -,019 ,103

1,398 184,455 ,164 ,042 ,030 -,017 ,101

5,975 ,015 3,600 198 ,000 ,13564 ,03768 ,06134 ,20994

3,449 145,473 ,001 ,13564 ,03933 ,05791 ,21337

7,320 ,007 2,957 198 ,003 ,12395 ,04192 ,04128 ,20663

2,840 147,132 ,005 ,12395 ,04364 ,03770 ,21020

1,005 ,317 1,103 198 ,271 ,04535 ,04111 -,03573 ,12642

1,078 158,109 ,282 ,04535 ,04205 -,03770 ,12839

,979 ,324 1,164 198 ,246 ,35476 ,30479 -,24630 ,95581

1,403 123,896 ,163 ,35476 ,25294 -,14588 ,85539

3,148 ,078 1,653 198 ,100 ,04964 ,03002 -,00957 ,10885

1,623 160,433 ,107 ,04964 ,03059 -,01078 ,11006

2,727 ,100 1,699 198 ,091 ,06411 ,03774 -,01031 ,13853

1,649 153,766 ,101 ,06411 ,03887 -,01267 ,14089

Equal variances assumed

Equal variances not
assumed

Equal variances assumed

Equal variances not
assumed

Equal variances assumed

Equal variances not
assumed

Equal variances assumed

Equal variances not
assumed

Equal variances assumed

Equal variances not
assumed

Equal variances assumed

Equal variances not
assumed

Equal variances assumed

Equal variances not
assumed

Equal variances assumed

Equal variances not
assumed

Nivel_escala_ansiedade 
Nível da escala de
ansiedade

Nivel_escala_mentira 
Nível da escala da mentira

Nível_medio_Sintomas_
Fisicos  Nível Médio dos
Sintomas Físicos

Nível_medio_Sintomas_
Emocionaiss  Nível Médio
dos Sintomas Emocionais

Nível_medio_Sintomas_
Interpessoais

Nível_medio_Sintomas_
Comportamentais

Nível_medio_Sintomas_
Escolares

Nível_medio_Quadro_
Clinico_Pos_Traumatico

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the
Difference

t-test for Equality of Means
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� SEXO 
 

Group Statistics

113 ,52 ,190 ,018

87 ,53 ,191 ,021

113 ,68 ,213 ,020

87 ,67 ,217 ,023

113 ,8274 ,22347 ,02102

87 ,6197 ,27949 ,02996

113 ,7058 ,24456 ,02301

87 ,4718 ,30734 ,03295

113 ,5177 ,27983 ,02632

87 ,5201 ,29448 ,03157

113 ,5251 ,35019 ,03294

87 ,7682 3,19139 ,34215

113 ,6730 ,19141 ,01801

87 ,6180 ,22794 ,02444

113 ,6603 ,24715 ,02325

87 ,5856 ,27856 ,02986

1  masculino

2  femenino

p3_sexo  Sexo\
Género

1  masculino

2  femenino

p3_sexo  Sexo\
Género

1  masculino

2  femenino

p3_sexo  Sexo\
Género

1  masculino

2  femenino

p3_sexo  Sexo\
Género

1  masculino

2  femenino

p3_sexo  Sexo\
Género

1  masculino

2  femenino

p3_sexo  Sexo\
Género

1  masculino

2  femenino

p3_sexo  Sexo\
Género

1  masculino

2  femenino

p3_sexo  Sexo\
Género

Nivel_escala_ansiedade 
Nível da escala de
ansiedade

Nivel_escala_mentira 
Nível da escala da mentira

Nível_medio_Sintomas_
Fisicos  Nível Médio dos
Sintomas Físicos
Nível_medio_Sintomas_
Emocionaiss  Nível Médio
dos Sintomas Emocionais
Nível_medio_Sintomas_
Interpessoais

Nível_medio_Sintomas_
Comportamentais

Nível_medio_Sintomas_
Escolares

Nível_medio_Quadro_
Clinico_Pos_Traumatico

N Mean Std. Deviation
Std. Error
Mean

 
 

Independent Samples Test

,008 ,931 -,440 198 ,661 -,012 ,027 -,066 ,042

-,439 184,318 ,661 -,012 ,027 -,066 ,042

,058 ,810 ,225 198 ,822 ,007 ,031 -,053 ,067

,224 183,281 ,823 ,007 ,031 -,054 ,067

7,306 ,007 5,840 198 ,000 ,20770 ,03557 ,13756 ,27784

5,674 161,458 ,000 ,20770 ,03660 ,13542 ,27999

9,773 ,002 5,994 198 ,000 ,23391 ,03902 ,15696 ,31087

5,821 160,922 ,000 ,23391 ,04019 ,15455 ,31328

,343 ,559 -,059 198 ,953 -,00242 ,04083 -,08294 ,07811

-,059 180,248 ,953 -,00242 ,04111 -,08353 ,07870

2,387 ,124 -,804 198 ,422 -,24313 ,30234 -,83934 ,35309

-,707 87,596 ,481 -,24313 ,34374 -,92627 ,44002

5,991 ,015 1,853 198 ,065 ,05500 ,02968 -,00352 ,11353

1,812 166,944 ,072 ,05500 ,03036 -,00493 ,11493

1,302 ,255 2,005 198 ,046 ,07470 ,03726 ,00122 ,14819

1,974 173,034 ,050 ,07470 ,03785 ,00000 ,14940

Equal variances assumed

Equal variances not
assumed

Equal variances assumed

Equal variances not
assumed

Equal variances assumed

Equal variances not
assumed

Equal variances assumed

Equal variances not
assumed

Equal variances assumed

Equal variances not
assumed

Equal variances assumed

Equal variances not
assumed

Equal variances assumed

Equal variances not
assumed

Equal variances assumed

Equal variances not
assumed

Nivel_escala_ansiedade 
Nível da escala de
ansiedade

Nivel_escala_mentira 
Nível da escala da mentira

Nível_medio_Sintomas_
Fisicos  Nível Médio dos
Sintomas Físicos

Nível_medio_Sintomas_
Emocionaiss  Nível Médio
dos Sintomas Emocionais

Nível_medio_Sintomas_
Interpessoais

Nível_medio_Sintomas_
Comportamentais

Nível_medio_Sintomas_
Escolares

Nível_medio_Quadro_
Clinico_Pos_Traumatico

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the
Difference

t-test for Equality of Means
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� IDADE 
 

Group Statistics

152 ,53 ,185 ,015

48 ,51 ,206 ,030

152 ,67 ,222 ,018

48 ,69 ,189 ,027

152 ,7418 ,25748 ,02088

48 ,7222 ,30623 ,04420

152 ,6000 ,29200 ,02368

48 ,6167 ,31375 ,04529

152 ,5016 ,28035 ,02274

48 ,5729 ,29806 ,04302

152 ,6590 2,42035 ,19632

48 ,5417 ,39873 ,05755

152 ,6589 ,19926 ,01616

48 ,6181 ,23809 ,03437

152 ,6274 ,25698 ,02084

48 ,6290 ,28497 ,04113

1  Entre 10 e 13 anos

2  Entre 14 e 18 anos

Idade_2_escaloes  Idade
em 2 escalões

1  Entre 10 e 13 anos

2  Entre 14 e 18 anos

Idade_2_escaloes  Idade
em 2 escalões

1  Entre 10 e 13 anos

2  Entre 14 e 18 anos

Idade_2_escaloes  Idade
em 2 escalões

1  Entre 10 e 13 anos

2  Entre 14 e 18 anos

Idade_2_escaloes  Idade
em 2 escalões

1  Entre 10 e 13 anos

2  Entre 14 e 18 anos

Idade_2_escaloes  Idade
em 2 escalões

1  Entre 10 e 13 anos

2  Entre 14 e 18 anos

Idade_2_escaloes  Idade
em 2 escalões

1  Entre 10 e 13 anos

2  Entre 14 e 18 anos

Idade_2_escaloes  Idade
em 2 escalões

1  Entre 10 e 13 anos

2  Entre 14 e 18 anos

Idade_2_escaloes  Idade
em 2 escalões

Nivel_escala_ansiedade 
Nível da escala de
ansiedade

Nivel_escala_mentira 
Nível da escala da mentira

Nível_medio_Sintomas_
Fisicos  Nível Médio dos
Sintomas Físicos
Nível_medio_Sintomas_
Emocionaiss  Nível Médio
dos Sintomas Emocionais
Nível_medio_Sintomas_
Interpessoais

Nível_medio_Sintomas_
Comportamentais

Nível_medio_Sintomas_
Escolares

Nível_medio_Quadro_
Clinico_Pos_Traumatico

N Mean Std. Deviation
Std. Error
Mean

 
 
 

Independent Samples Test

,204 ,652 ,835 198 ,405 ,026 ,031 -,036 ,088

,790 72,577 ,432 ,026 ,033 -,040 ,093

,732 ,393 -,601 198 ,549 -,021 ,036 -,091 ,049

-,653 91,420 ,516 -,021 ,033 -,086 ,044

3,420 ,066 ,438 198 ,662 ,01955 ,04468 -,06855 ,10766

,400 69,254 ,690 ,01955 ,04889 -,07796 ,11707

,275 ,601 -,339 198 ,735 -,01667 ,04922 -,11374 ,08040

-,326 74,493 ,745 -,01667 ,05111 -,11849 ,08515

,893 ,346 -1,512 198 ,132 -,07127 ,04713 -,16421 ,02167

-1,465 75,105 ,147 -,07127 ,04866 -,16821 ,02566

,232 ,631 ,334 198 ,739 ,11732 ,35143 -,57569 ,81034

,573 173,942 ,567 ,11732 ,20458 -,28645 ,52110

3,657 ,057 1,179 198 ,240 ,04083 ,03463 -,02746 ,10911

1,075 69,039 ,286 ,04083 ,03798 -,03493 ,11659

,562 ,454 -,035 198 ,972 -,00154 ,04369 -,08770 ,08462

-,033 72,746 ,973 -,00154 ,04611 -,09345 ,09037

Equal variances assumed

Equal variances not
assumed

Equal variances assumed

Equal variances not
assumed

Equal variances assumed

Equal variances not
assumed

Equal variances assumed

Equal variances not
assumed

Equal variances assumed

Equal variances not
assumed

Equal variances assumed

Equal variances not
assumed

Equal variances assumed

Equal variances not
assumed

Equal variances assumed

Equal variances not
assumed

Nivel_escala_ansiedade 
Nível da escala de
ansiedade

Nivel_escala_mentira 
Nível da escala da mentira

Nível_medio_Sintomas_
Fisicos  Nível Médio dos
Sintomas Físicos

Nível_medio_Sintomas_
Emocionaiss  Nível Médio
dos Sintomas Emocionais

Nível_medio_Sintomas_
Interpessoais

Nível_medio_Sintomas_
Comportamentais

Nível_medio_Sintomas_
Escolares

Nível_medio_Quadro_
Clinico_Pos_Traumatico

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the
Difference

t-test for Equality of Means
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� GRUPO 
 

Group Statistics

100 ,55 ,204 ,020

100 ,51 ,174 ,017

100 ,72 ,220 ,022

100 ,64 ,201 ,020

100 ,8200 ,21344 ,02134

100 ,6542 ,29382 ,02938

100 ,7035 ,23637 ,02364

100 ,5045 ,31783 ,03178

100 ,5592 ,26572 ,02657

100 ,4783 ,30002 ,03000

100 ,5750 ,33449 ,03345

100 ,6867 2,98286 ,29829

100 ,6497 ,20419 ,02042

100 ,6485 ,21539 ,02154

100 ,6497 ,20419 ,02211

100 ,6485 ,21539 ,02835

1  Grupo de Risco

2  Grupo de Não Risco

Grupo  Tipo de Grupo que
o inquirido está inserido

1  Grupo de Risco

2  Grupo de Não Risco

Grupo  Tipo de Grupo que
o inquirido está inserido

1  Grupo de Risco

2  Grupo de Não Risco

Grupo  Tipo de Grupo que
o inquirido está inserido

1  Grupo de Risco

2  Grupo de Não Risco

Grupo  Tipo de Grupo que
o inquirido está inserido

1  Grupo de Risco

2  Grupo de Não Risco

Grupo  Tipo de Grupo que
o inquirido está inserido

1  Grupo de Risco

2  Grupo de Não Risco

Grupo  Tipo de Grupo que
o inquirido está inserido

1  Grupo de Risco

2  Grupo de Não Risco

Grupo  Tipo de Grupo que
o inquirido está inserido

1  Grupo de Risco

2  Grupo de Não Risco

Grupo  Tipo de Grupo que
o inquirido está inserido

Nivel_escala_ansiedade 
Nível da escala de
ansiedade

Nivel_escala_mentira 
Nível da escala da mentira

Nível_medio_Sintomas_
Fisicos  Nível Médio dos
Sintomas Físicos
Nível_medio_Sintomas_
Emocionaiss  Nível Médio
dos Sintomas Emocionais
Nível_medio_Sintomas_
Interpessoais

Nível_medio_Sintomas_
Comportamentais

Nível_medio_Sintomas_
Escolares

Nível_medio_Quadro_
Clinico_Pos_Traumatico

N Mean Std. Deviation
Std. Error
Mean

 
 

Independent Samples Test

3,188 ,076 1,435 198 ,153 ,038 ,027 -,014 ,091

1,435 193,311 ,153 ,038 ,027 -,014 ,091

,156 ,694 2,767 198 ,006 ,082 ,030 ,024 ,141

2,767 196,442 ,006 ,082 ,030 ,024 ,141

10,446 ,001 4,566 198 ,000 ,16583 ,03632 ,09422 ,23745

4,566 180,725 ,000 ,16583 ,03632 ,09417 ,23749

14,782 ,000 5,024 198 ,000 ,19900 ,03961 ,12089 ,27711

5,024 182,860 ,000 ,19900 ,03961 ,12085 ,27715

,776 ,379 2,017 198 ,045 ,08083 ,04008 ,00180 ,15987

2,017 195,151 ,045 ,08083 ,04008 ,00179 ,15987

1,835 ,177 -,372 198 ,710 -,11167 ,30016 -,70358 ,48025

-,372 101,489 ,711 -,11167 ,30016 -,70706 ,48373

1,376 ,242 ,039 198 ,969 ,00117 ,02968 -,05736 ,05970

,039 197,438 ,969 ,00117 ,02968 -,05736 ,05970

6,754 ,010 3,924 198 ,000 ,14107 ,03595 ,07018 ,21196

3,924 186,894 ,000 ,14107 ,03595 ,07015 ,21199

Equal variances assumed

Equal variances not
assumed

Equal variances assumed

Equal variances not
assumed

Equal variances assumed

Equal variances not
assumed

Equal variances assumed

Equal variances not
assumed

Equal variances assumed

Equal variances not
assumed

Equal variances assumed

Equal variances not
assumed

Equal variances assumed

Equal variances not
assumed

Equal variances assumed

Equal variances not
assumed

Nivel_escala_ansiedade 
Nível da escala de
ansiedade

Nivel_escala_mentira 
Nível da escala da mentira

Nível_medio_Sintomas_
Fisicos  Nível Médio dos
Sintomas Físicos

Nível_medio_Sintomas_
Emocionaiss  Nível Médio
dos Sintomas Emocionais

Nível_medio_Sintomas_
Interpessoais

Nível_medio_Sintomas_
Comportamentais

Nível_medio_Sintomas_
Escolares

Nível_medio_Quadro_
Clinico_Pos_Traumatico

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the
Difference

t-test for Equality of Means
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ANEXO IV - HIPÓTESES  
 

GRUPO DE RISCO E NÃO RISCO 
 
 

� H1 : SINTOMAS EMOCIONAIS 
 

Group Statistics

100 ,7035 ,23637 ,02364

100 ,5045 ,31783 ,03178

1  Grupo de Risco

2  Grupo de Não Risco

Tipo de Grupo que o
inquirido está inserido

  Nível Médio dos
Sintomas Emocionais

N Mean Std. Deviation
Std. Error
Mean

 
 
 
 

Independent Samples Test

14,782 ,000 5,024 198 ,000 ,19900 ,03961 ,12089 ,27711

5,024 182,860 ,000 ,19900 ,03961 ,12085 ,27715

Equal variances assumed

Equal variances not
assumed

Nível Médio dos Sintomas
Emocionais

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the
Difference

t-test for Equality of Means

 
 
 
 

� H2 : SINTOMAS FÍSICOS 
 

Group Statistics

100 ,8200 ,21344 ,02134

100 ,6542 ,29382 ,02938

1  Grupo de Risco

2  Grupo de Não Risco

Grupo  Tipo de Grupo que
o inquirido está inserido

Nível_medio_Sintomas_
Fisicos  Nível Médio dos
Sintomas Físicos

N Mean Std. Deviation
Std. Error
Mean

 
 

Independent Samples Test

10,446 ,001 4,566 198 ,000 ,16583 ,03632 ,09422 ,23745

4,566 180,725 ,000 ,16583 ,03632 ,09417 ,23749

Equal variances assumed

Equal variances not
assumed

Nível_medio_Sintomas_
Fisicos  Nível Médio dos
Sintomas Físicos

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the
Difference

t-test for Equality of Means
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� H3 - SINTOMAS COMPORTAMENTAIS 
 
 

Group Statistics

100 ,5750 ,33449 ,03345

100 ,6867 2,98286 ,29829

1  Grupo de Risco

2  Grupo de Não Risco

Grupo  Tipo de Grupo que
o inquirido está inserido

Nível_medio_Sintomas_
Comportamentais  Nível
Médio dos Sintomas
Comportamentais

N Mean Std. Deviation
Std. Error
Mean

 
 

Independent Samples Test

1,835 ,177 -,372 198 ,710 -,11167 ,30016 -,70358 ,48025

-,372 101,489 ,711 -,11167 ,30016 -,70706 ,48373

Equal variances assumed

Equal variances not
assumed

Nível_medio_Sintomas_
Comportamentais  Nível
Médio dos Sintomas
Comportamentais

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the
Difference

t-test for Equality of Means

 
 
 

 
 

� H4 - SINTOMAS INTERPESSOAIS 
 

Group Statistics

100 ,5592 ,26572 ,02657

100 ,4783 ,30002 ,03000

1  Grupo de Risco

2  Grupo de Não Risco

Tipo de Grupo que o
inquirido está inserido

 Nível Médio dos
Sintomas Interpessoais

N Mean Std. Deviation
Std. Error
Mean

 
 

Independent Samples Test

,776 ,379 2,017 198 ,045 ,08083 ,04008 ,00180 ,15987

2,017 195,151 ,045 ,08083 ,04008 ,00179 ,15987

Equal variances assumed

Equal variances not
assumed

Nível Médio dos
Sintomas Interpessoais

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the
Difference

t-test for Equality of Means
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� H5 - SINTOMAS ESCOLARES 
 
 

Group Statistics

100 ,6497 ,20419 ,02042

100 ,6485 ,21539 ,02154

1  Grupo de Risco

2  Grupo de Não Risco

Tipo de Grupo que o
inquirido está inserido

Nível Médio dos
Sintomas Escolares

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
 
 

Independent Samples Test

1,376 ,242 ,039 198 ,969 ,00117 ,02968 -,05736 ,05970

,039 197,438 ,969 ,00117 ,02968 -,05736 ,05970

Equal variances assumed

Equal variances not
assumed

Nível Médio dos
Sintomas Escolares

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the
Difference

t-test for Equality of Means

 
 
 
 
 
 
� H6 - SINTOMAS DO QUADRO CLÍNICO DE DISTURBIO PÓS-

TRAUMATICO 
 
 

Group Statistics

100 ,6983 ,22105 ,02211

100 ,5573 ,28349 ,02835

1  Grupo de Risco

2  Grupo de Não Risco

Tipo de Grupo que o
inquirido está inserido

  Nível Médio do Quadro
Clínico Pós- Traumático

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
 
 
 

Independent Samples Test

6,754 ,010 3,924 198 ,000 ,14107 ,03595 ,07018 ,21196

3,924 186,894 ,000 ,14107 ,03595 ,07015 ,21199

Equal variances assumed

Equal variances not
assumed

  Nível Médio do Quadro
Clínico Pós- Traumático

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the
Difference

t-test for Equality of Means
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ANEXO V – CONCLUSÕES DAS HIPOTESES 
 
 

� SINTOMAS EMOCIONAIS 

Statistics

100 100 100 98 99

0 0 0 2 1

,69 ,81 ,66 ,79 ,58

Valid

Missing
N

Mean

1  Selected
filter_$  Grupo
= 1 (FILTER)

p26_
Irritabilidade 
Irrita-se com
facilidade

ansioso 
ansioso

deprimido 
deprimido

culpado 
culpado

sensimpotênci
a  sensação de
impotência

 
 

� SINTOMAS FÍSICOS 
 

Statistics

99 99 100 99

1 1 0 1

,75 ,71 ,93 ,89

Valid

Missing
N

Mean

1  Selected
filter_$  Grupo
= 1 (FILTER)

fadiga  fadiga
exaustão 

exaustão fisica

p16_Dormir_
bem  Tem

dormido bem

dgintgripe 
dores de

cabeça dist.
gastrointest
inais, gripe

 
 

 
� SINTOMAS INTERPESSOAIS 
 

Statistics

99 100 100 100

1 0 0 0

,67 ,60 ,49 ,48

Valid

Missing
N

Mean

1  Selected
filter_$  Grupo
= 1 (FILTER)

p34_
Concentracao
_escolar  Tem
dificuldade de
concentação

escolar

p28_
Isolamento 

Tem tendência
ao isolamento

p40_
Dificuldade_
amizade  Tem
dificuldade em
fazer amizade

p41_
Humilhacao 
Costuma
sofrer de

humilhação ou
ser

desvalorizado

 
 
 
� SINTOMAS DO QUADRO CLÍNICO DO DISTÚRBIO PÓS-

TRAUMÁTICO 
 

Statistics

98 100 95 100 96 100 100 99 98

2 0 5 0 4 0 0 1 2

,80 ,75 ,75 ,93 ,59 ,69 ,60 ,80 ,62

Valid

Missing
N

Mean

1  Selected
filter_$  Grupo
= 1 (FILTER)

p21_Mal_
estar_guerra 
Tem mal-estar
em situações
que recordam

a guerra

p22_
Sentomentos_
depressivos 

Tem
sentimentos
depressivos

p23_
Mudancas_
humor  Tem
frequentes
mudanças
humor

p16_Dormir_
bem  Tem

dormido bem

p24_
Sobressaltos 

Tem
sobressaltos
com ruídos ou
movimentos
imprevistos

p26_
Irritabilidade 
Irrita-se com
facilidade

p28_
Isolamento 

Tem tendência
ao isolamento

p29_Sonhos_
desagradaveis 
Tem sonhos
desagradáveis
ou pesadelos

p30_Culpa 
Tem

sentimento
s de culpa,
auto-acusa

ções

 


