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NÃO CLASSIFICADO 

 

1. FINALIDADE 

Definir regras e procedimentos que devem ser adotados quanto à avaliação 

médica pré-participação (AMPP). A AMPP entende-se como principal medida 

preventiva para diminuir morbilidade / mortalidade em contexto de treino de 

tropas de forças especiais. 

 

2. ÂMBITO 

No âmbito da Medicina Operacional, interessa colocar na avaliação para 

ingresso nas forças especiais a aplicação do conceito de AMPP como principal 

medida preventiva para diminuir a morbilidade/mortalidade no contexto acima 

descrito. Este conceito demonstrou experimentalmente, que quando aplicado na 

alta competição e avaliação desportiva diminui o número de casos de morte 

súbita associados à prática desportiva ou situação físicas exigentes. Assim tendo 
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em consideração que os candidatos aos Cursos de Comandos, Tropas 

Paraquedistas e Operações Especiais serão sujeitos a um programa de 

exercício físico intenso e regular, num contexto de formação, a aplicação deste 

conceito contribui para diminuir o risco de aparecimento de condições clínicas 

graves.  

 

3. EXECUÇÃO 

a. Os candidatos aos cursos de forças especiais deverão passar por um 

processo de avaliação assente em três níveis, devendo a fase 1 estar 

concluída, no mínimo, um mês antes do início do respetivo curso; 

b. Níveis e Locais de Avaliação: 

(1) Nível 1 – Unidades de Saúde Tipo II: 

(a) Anexo A (QUESTIONÁRIO DE SAÚDE); 

(b) Anexo B (AVALIAÇÃO BIOMÉTRICA); 

(c) Validação do Questionário de Saúde; 

(d) Anexo C (EXAMES COMPLEMENTARES BÁSICOS). 

(2) Nível 2 - Unidades de Saúde Tipo III: 

(a) Avaliação em Medicina do Exercício (saúde e aptidão 

relacionada com a saúde); 

(b) Avaliação Psiquiátrica; 

(c) Anexo D (EXAMES COMPLEMENTARES ADICIONAIS); 

(d) Junta Militar de Aptidão (JMA). 

(3) Nível 3 – Hospital das Forças Armadas: 

(a) Avaliação em Especialidades Hospitalares; 

(b) Exames Complementares Especiais; 

(c) Junta Hospitalar de Inspeção (JHI); 

c. O processo de avaliação dos candidatos aos cursos de forças especiais do 

exército compreende até três fases: 

(1) Fase 1: Todos os candidatos aos Cursos de “Tropas Especiais” 

(Comandos, Operações Especiais e Paraquedistas) com menos de 35 

Anos, devem submeter-se à AMPP, nas Unidades de saúde Tipo III; 

(2) Fase 2: Todos os casos positivos detetados na fase 1, devem ser 

submetidos a uma avaliação mais aprofundada por médicos com 

formação de medicina do exercício / especialista da área do problema 
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de saúde em questão (cardiologia, ortopedia, etc.) para eventual 

realização de outros exames complementares específicos e posterior 

decisão sobre a aptidão; 

(3) Fase 3: Todos os casos positivos detetados na fase 2 a alguns 

detetados na fase 1, devem ser avaliados em JMA para a atribuição de 

eventual inaptidão e/ou reclassificação para outra área do Exército. 

 

 

O Ajudante-General do Exército 
 
 
 
 
 

José Carlos Filipe Antunes Calçada 
Tenente-General 

 
 

Autenticação 
O Diretor de Saúde 
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1. FINALIDADE 

Estabelecer o questionário de saúde a efetuar aos Candidatos aos Cursos, de 
Comandos, Paraquedismo e de Operações Especiais. 

 
 

2. EXECUÇÃO 

 

QUESTIONÁRIO DE SAÚDE  

 

Por favor, responda a todas as questões formuladas da forma concreta e completa 
As respostas são confidenciais, passando a integrar a seu Processo Clínico 

 

IDENTIFICAÇÃO 

Candidato ao Curso de  ____________________ 

 

NIM- ____________;    POSTO- _____________;        

NOME- _______________________________________________; 

DATA NASC.-____/____/______; UNIDADE-___________________; RESIDÊNCIA ________________;  
(Concelho) 

 

I- ANTECEDENTES FAMILIARES 

Algum familiar seu (pai (P), mãe (M) ou irmã(o) (I)), tem ou já teve: 

 Doença do Coração (    ;    );     AVC (trombose) (    ;    );    Morte por causa desconhecida (     ;     ) 

 Diabetes (    ;    );     Hipertensão (    ;    );     Doença pulmonar (     ;     );    Tuberculose (     ;     )   

 Epilepsia ou Convulsões;    Cancro (     ;     ) ___________________;  
                                                                                          Localização corporal 
 Outra(s) doença(s) que considere relevante(s)- __________________________________________ 

(Coloque entre (     ;     ) o grau de parentesco e a idade aproximada aquando do diagnóstico;  
Exemplo: mãe diabética a partir dos 45 anos ;  Diabetes ( M ; 45)) 

 

 

 

 

II – História atual e pregressa 
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(#) No último mês sentiu-se incomodado(a):  

- muitas vezes por estar - “em baixo” ou “deprimido(a)” ou “com falta de esperança”-  Não;    Sim;      

- frequentemente por falta de - “de interesse” ou “prazer em fazer as coisas”-----------  Não;   Sim;      

Nota (*): _________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

 (*) Complete as respostas afirmativas assinaladas em A e B  

 

A - Queixas Atuais ou Recentes 
 

(1) Dor no peito:     Não;      Com esforço;   

 Em repouso      

(2) Palpitações / Arritmia:   Não;      Sim 

(3) Falta de ar durante a noite:   Não;     Sim 

(4) Desmaio ou Perda de conhecimento:   

Não ;     Sim 

(5) Vertigens / tonturas:    Não;      Sim 

(6) Tosse persistente:  Não;    De manhã;    

Qualquer hora                                        

(7) Expetoração c/ sangue:  Nunca;  Episódio(s) 

recente(s) 

(8) Vómito c/ sangue:   Nunca;    Episódio(s) 

recente(s) 

(9) Prisão de ventre / Diarreia:  Não;       Sim 

(10) Fezes c/ sangue:    Nunca;     Episódio(s) 

recente(s) 

(11) Urina c/ sangue:    Nunca;      Episódio(s) 

recente(s) 

(12) Durante a noite, levanta-se para urinar:  

Raramente;  1 ou 2 vezes;  mais de 2 vezes 

(13) Sensação de esvaziamento incompleto da      

bexiga após micção:   Não;       Sim 

(14) Sinal cutâneo c/ alteração recente do aspeto e/ou 

dimensões:  Não;        Sim 

(15) Perda de peso superior a 10% nos últimos 6 

meses:    Não;       Sim 

(16) (#) 

(17) Outra_________________________________ 

 B - Doenças Atuais ou Passadas 

(1) Doença do coração: Não;  Sim;   

Qual - _________________________________ 

(2) Hipertensão arterial:  Não;      Sim 

(3)  Dislipidémia (colesterol ou triglicéridos):   Não;     Sim  

(4) Doença pulmonar:   Não;   Sim;    

Qual - _________________________________ 

(5) Tuberculose:  Não;      Sim   Ano- ___________                                            

(6) Convulsões ou Epilepsia: Não;    Sim;   

(7) Trauma craniano c/ perda conhecimento:  Não;    

 Sim 

(8) Úlcera do estômago ou duodeno:    Não;        

Sim 

(9) Pólipos intestinais:     Não;       Sim                                                                   

(10) Varizes dos membros inferiores:     Não;       

Sim                                                                   

(11) Foi operado:  

Ano - _______;  Tipo _____________________ 

(12) Esteve internado: Ano - ________;   

Motivo - ________________________________ 

(13) Outra - _____________________________________ 
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III- HÁBITOS 

A- HÁBITOS TABÁGICOS:   Nunca fumou;     Deixou de fumar há - ____anos;     Fuma desde há - ____ anos  

 Cigarros;    Charutos;     Cigarrilhas;     Cachimbo 

 

Se é fumador, responda: 
Teste de Fagerström (adaptado) 

1- Em média quanto tempo decorre entre o levantar e o primeiro cigarro da manhã? 

 Até 5 minutos;   6 - 30 minutos;   31 - 60 minutos;    Mais de 60 minutos 

2- Tem dificuldade em não fumar nos lugares proíbidos (hospitais, bibliotecas, transp(s) públicos, etc.)? 

 Sim;              Não 

3- Que cigarro lhe custa mais deixar de fumar? 

 O primeiro do dia;            Os seguintes 

4- Quantos cigarros fuma por dia? 

 Até 10 cigarros;      11 - 20 cigarros;      21 - 30 cigarros;      Mais de 30 cigarros 

5- Fuma mais nas primeiras horas da manhã que no resto do dia? 

 Sim;              Não 

6- Fuma quando se sente doente ou mesmo acamado?  

 Sim;              Não 
 

B. HÁBITOS ALCOÓLICOS:   Não bebe;   Bebe principalmente:  Cerveja;   Vinho;   Outra - ___________ 

 Até 2 copos/dia;     Bebe entre 2,5-5dl/dia;      Bebe entre 5-7,5dl/dia;     Bebe mais de 7,5dl/dia 

Bebe bebidas brancas / espirituosas -  aguardente,  whisky,  gin,  vinho do Porto,  licores;  
vodka  

N.º de copos /cálices ____ semana 

Se consome bebidas com álcool, responda: 
Teste de GAGE (adaptado) 

C- Alguma vez sentiu que devia reduzir o seu consumo de bebidas alcoólicas ?---------------- Sim;   Não 

A- Já alguma vez se sentiu aborrecido por pessoas criticarem os seus hábitos de bebida ?---- Sim;    Não 

G- Alguma vez se sentiu mal consigo próprio ou culpado, por causa dos seus hábitos de bebida ?-- Sim;    
 Não 

E- Alguma vez tomou uma bebida com álcool logo pela manhã para acalmar o nervosismo - Sim;   Não 
 

C- HÁBITOS MEDICAMENTOSOS:   Não;        Sim;     Medicamento(s) - ______________________________ 
                   considere apenas a medicação crónica (tratamento superior a um mês) e no último ano 
 

D- CONSUMO OUTRAS SUBSTÂNCIAS:  Não;     Sim;           Substância(s) -____________________________ 
  consumo superior a um mês e no último ano   objetivo: “aumentar força”; “aumentar músculo”; “emagrecer”, “sentir-se alegre”, 

“outro” 

E- ACTIVIDADE FÍSICA REGULAR:    Não;            Sim;         Principal modalidade - _______________________    

Em média por semana, pratica:   Nº de vezes - ______;    Duração total  - ______ minutos 

Declaro que as minhas respostas, neste questionário, estão corretas e completas, tendo em conta o meu melhor conhecimento 

atual. Fui informado de que falsas declarações podem acarretar consequências para a minha saúde e/ou levar a processos 

disciplinares subsequentes. 

 
 _________________________, _______ de ___________________ de________      
            

_____________________ 
_______________ 

Candidato 

O Ajudante-General do Exército 
 
 

José Carlos Filipe Antunes Calçada 
Tenente-General 
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1. FINALIDADE 

Definir os parâmetros da avaliação biométrica a efetuar aos Candidatos aos 
Cursos, de Comandos, Paraquedismo e de Operações Especiais. 
 
 

2. EXECUÇÃO 
 
 

AVALIAÇÃO BIOMÉTRICA  
 

COMPOSIÇÃO CORPORAL 

Estatura - _____ m;  Peso - ____ Kg;  .;       Gordura-  ____%;    Massa Muscular- ____ %; 

Perímetros: Tórax Exp. -____; Tórax Insp - ____;  Cintura - ___ cm; - Anca - ____ cm;   Braquial - ____  cm; 

 

BIOMETRIA 

T.A:- ____  /  ___ mmHg;      Pulso - ____ /min;           Audição: direita  _____; esquerda __ ___;          

Visão: - Sem correção: OD ___ / 10;  OE ___ / 10;         Com correção: OD ___ / 10;  OE ___ / 10;   

     

OBSERVAÇÕES: ________________________________________________________________ 

                   

_________________________, _______ de ___________________ de________                                    
 
 

Enfermeiro 
 

_______________________ 
 

____________ 

 

 

O Ajudante-General do Exército 
 
 
 
 

José Carlos Filipe Antunes Calçada 
Tenente-General 
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1. FINALIDADE 

Listar os Exames Complementares de Diagnóstico a efetuar no âmbito dos 
Exames Médicos a efetuar aos Candidatos aos Cursos, de Comandos, 
Paraquedismo e de Operações Especiais. 

 

 

2. LISTA 

a. Eletrocardiograma (ECG) 

b. Teleradiografia do Tórax 

c. Ecocardiograma (se indicações, ver anexo D) 

d. Prova de Esforço (se indicações, ver anexo D) 

e. Teste de exercício cardiopulmonar 

f. Avaliação Isocinética 

g. Avaliação Psiquiátrica 

h. Teste de inclinação (Tilt) (se indicações, anexo D) 

i. Estudo eletrofisiológico 

j. Ortopantomografia 

k. Provas resistência cardio-respiratória, músculo-esquelética e 

coordenação motora 

l. Provas função respiratória: Espirometria 

m. Análises laboratoriais: 

 Hemograma com plaquetas* 

 Glicémia*,Creatininémia*, Urémia, Uricémia 

 Bilirrubinas 

 Fosfatase alcalina, Calcémia e Fosfatémia 

 Velocidade de sedimentação 

 Colesterol total*, HDL*, VLDL,LDL e Triglicéridos* 

 TSH, T3, T4 livre 

 Eletroforese da hemoglobina 
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 Toxicologia (anti-histamínicos, canabinoídes, opiáceos, cocaína, 

anfetaminas, barbitúricos, antidepressivos e benzodiazepinas) 

 Proteínograma com eletroforese e PCR* 

 Transaminases (LDH, SGOT,SGPT)* 

 CK* 

 Ionograma* 

 Ferritina* 

 Gama-GT 

 Urina tipo II 

 AgHBs, AcHBs, AcHBc 

 Ac- anti VHC e Ac-anti VIH 1 e 2 

 VDRL 

 

(*) COI, Comité Olímpico Internacional, 2009 

 

 
O Ajudante-General do Exército 

 
 
 
 
 

José Carlos Filipe Antunes Calçada 
Tenente-General 
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1. FINALIDADE 

Listar as indicações para a requisição de exames complementares de diagnósticos 
adicionais 

 

2. INDICAÇÕES 

a. Para realização de ecocardiograma: 

(1) História clinica: 

(a) Queixas de dor torácica; 

(b) Queixas de intolerância ao esforço, sobretudo cansaço ou 

dispneia; 

(c) Queixas de tonturas ou síncope; 

(d) Queixas de palpitações; 

(e) Morte súbita na família em idade jovem (<50 anos); 

(f) História familiar de patologia cardiovascular (miocardiopatia 

hipertrófica (MCH), miocardiopatia dilatada (MCD), QT curto ou 

QT longo, Síndrome de Brugada, Síndrome de Marfan, Displasia 

arritmogénica do ventrículo direito (DAVD); 

(g) Outro sintoma, achado ou patologia que o clínico considere 

pertinente. 

(2) Exame objetivo: 

(a) Sopro cardíaco audível; 

(b) Hipertensão Arterial (TA> 140/90mmHg); 

(c) Frequência cardíaca (<40bpm ou >100bpm em repouso); 

(d) Outro sinal ou achado que o clínico considere; 

(e) ECG “patológico” segundo os critérios refinados (22); 

(f) Supradesnivelamento do segmento ST; 

(g) Infradesnivelamento do segmento ST; 

(h) Ondas “Q” patológicas; 

(i) Pré-excitação ventricular; 
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(j) Ondas T negativas para lá de V2 nos caucasianos e para lá de 

V4 nos negros; 

(k) Bloqueio completo de ramo direito ou bloqueio completo de 

ramo esquerdo; 

(l) QT≥470 nos homens e QT≥480 nas mulheres; 

(m) Supradesnivelamento do segmento ST em V1 e V2 associado 

a bloqueio incompleto de ramo direito (padrão de Brugada); 

(n) Arritmias auriculares ou ventriculares; 

(o) Presença de duas extrassístoles ventriculares num traçado de 

10 segundos. 

(3) Presença de pelo menos dois dos seguintes achados: 

(a) Alargamento da aurícula esquerda; 

(b) Alargamento da aurícula direita; 

(c) Desvio do eixo para a esquerda; 

(d) Desvio do eixo para a direita; 

(e) Hipertrofia ventricular direita; 

(f) Ondas T negativas até V4 em indivíduos de raça negra; 

(g) Alterações da silhueta cardíaca no Rx do tórax, nomeadamente 

alargamento do mediastino ou alteração da morfologia da 

sombra cardíaca. 

b. Para realização de prova de esforço; 

(1) Sintomas relacionados ou não com o esforço; 

(2) Alterações do ritmo e da condução A-V; 

(3) Hipertensão Arterial; 

(4) Alterações da repolarização ventricular; 

(5) Avaliação da capacidade funcional; 

(6) 45 anos, 2 ou mais FR cardio-vascular. 

c.  Para realização de Teste de Tilt; 

(1) Avaliação do militar com síncope; 

(2) Síncope reflexa (neurocardiogénica); 

(3) Síncope vasovagal; 

(4) Síncope situacional (micção, defecação, tosse, deglutição; 

(5) Hipersensibilidade do seio carotídeo; 

(6) Hipotensão ortostática (1ª, 2ª, não neurogénica); 
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(7) Síncope cardíaca; 

(8) Arritmias; 

(9) Bradiarritmias; 

(10) Taquiarritmias; 

(11) Cardiopatia sincopal (causa não arrítmica); 

(12) Obstrutiva (Estenose aórtica, CMHO, estenose mitral, mixoma); 

(13) Isquemia miocárdica aguda; 

(14) Síndrome de roubo vascular; 

(15) Outras (TEP, HTP, dissecção aórtica). 
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