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Saúde Militar 

A Saúde Militar abrange toda uma panóplia dos diversos Serviços de Medicina, Medicina Dentaria, Farmácia e 

Medicina Veterinária. Abordando exclusivamente o Serviço de Medicina de uma forma sumária, este, apesar de 

inicialmente criado e desenvolvido para os Militares (no ativo, na reserva, na reforma ou mesmo para Deficientes 

das Forças Armadas) e para os seus cônjuges e descendentes, está igualmente à disposição da população civil. 

Refiro-me, portanto e entre outros, ao Centro de Medicina Hiperbárica, localizado no HFAR-PL, onde grande 

maioria das referenciações surge na sequência de intoxicações agudas por monóxido de carbono. No entanto, a sua 

área de abrangência não se fica por aqui, havendo um conjunto de outras áreas de aplicabilidade como no 

tratamento de feridas crónicas; concomitantemente, destaco o Hospital de Campanha (1), que durante largos 

meses prestou e presta apoio ao IPO de Lisboa, enquanto determinados pisos e 

serviços são alvos de reestruturação, modernização e alargamento; por fim, de 

realçar que o Centro de Medicina Aeronáutica, igualmente localizado no HFAR-PL, 

permite que os pilotos militares e da aviação civil possam ser avaliados, de modo a 

cumprir os requisitos necessários para voo. 

 

Ser Médico Militar, em particular, Médico do Exército Português, requer um conjunto de pré-requisitos e aptidões 

que são avaliadas durante as 4 fases protocolares (as duas primeiras fases administrativas; a 3ª fase que envolve 

provas físicas, inspeções médicas e testes psicotécnicos; por último, a Prova de Aptidão Militar, com a duração de 

aproximadamente 3 semanas). Cumpridos com sucesso estes pré-requisitos, até ao ano de 2016, o curso de 

Medicina frequentado na Academia Militar encontrava-se organizado do seguinte modo: primeiro ano 

(considerado “ano zero”) onde eram lecionadas unidades curriculares exclusivamente 

militares, treino físico militar e treino físico base e 2 exercícios de campos, onde se 

conseguia colocar em prática todo o ensinamento adquirido do ponto de vista teórico 

até então; findado este ano, nos 6 restantes anos, havia um acoplamento das aulas 

teóricas do foro militar, do treino físico e exercícios de campo, em paralelo com o Mestrado Integrado em 

Medicina, a decorrer na Faculdade de Ciências Médicas – Universidade Nova de Lisboa. 

Após terminado este período formativo, e durante a formação de internato, é possível quer frequentar os 

mais variados cursos de contexto civil e militar, em especial no contexto da emergência e de trauma pré-hospitalar, 

bem como a participação em FND (“missões no estrangeiro”). 

(1) https://forcamilitar.com.br/1202/ipo-vai-fazer-cirurgias-em-hospital-de-campanha-do-exercito/ 

HFAR – PL: Hospital das Forças Armadas – Polo Lisboa 

FND – Forças Nacionais Destacadas 

 
      João Leite, Médico Interno do Ano Comum 
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