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Co-piloto ocultou baixa médica para 
dia do voo em que matou 150 pessoas

As autoridades alemãs encontraram 

vários atestados médicos rasgados 

na casa de Andreas Lubitz e afi r-

mam que um deles cobria o dia em 

que Lubitz pilotou o avião da Ger-

manwings e deliberadamente o des-

penhou contra os Alpes, matando 

as 150 pessoas a bordo, incluindo 

ele próprio.

Numa nota ontem publicada, os 

procuradores alemães dizem que 

foram recolhidas provas que indi-

cam que Andreas Lubitz sofria de 

uma doença e que estava a tomar 

medicação para a tratar, não espe-

cifi cando, contudo, de que doença 

se tratava. Na casa de Lubitz não 

havia nenhuma nota de suicídio ou 

confi ssão.

“Foram encontrados documentos 

médicos que indicam a existência 

de uma doença e de tratamento 

médico apropriado”, lê-se no co-

municado.

De acordo com a polícia alemã, 

Lubitz terá escondido a doença de 

que sofria — e os atestados — da ope-

radora aérea Germanwings, da sua 

empresa-mãe Lufthansa e dos seus 

colegas de trabalho. Ao início da 

tarde, a Germanwings confi rmou 

isso mesmo: “Não houve nenhuma 

comunicação médica apresentada 

à empresa para esse dia.” 

É pelo menos essa a informação 

transmitida no comunicado, tradu-

zido do alemão pelo diário britâni-

co The Guardian: “Foram encon-

trados atestados médicos rasgados 

— também correspondentes ao dia 

do acto —, sustentando, depois de 

um exame preliminar, o pressupos-

to de que o falecido escondeu a sua 

doença ao empregador e círculos 

profi ssionais.”

A polícia parece afastar defi ni-

tivamente a ideia de que Lubitz 

cometeu um acto terrorista, ou 

agiu de acordo com convicções 

religiosas e políticas. Algo que já 

fora contestado pelas autoridades 

francesas. Não foram encontra-

ram “indicações de anteceden-

tes políticos ou religiosos para o 

incidente”, lê-se no comunicado.

Parecem ganhar força as teses que 

apontam para que Lubitz sofresse 

de perturbações psiquiátricas. Es-

tas informações começaram a sur-

gir na quinta-feira, dia em que as 

autoridades francesas anunciaram 

que Lubitz se trancara no cockpit 

do Airbus e, ignorando os apelos 

do comandante e torre de contro-

lo, deliberadamente manobrou o 

avião para que este embatesse nas 

montanhas.

Estas informações eram até ao 

momento atribuídas a fontes não 

identifi cadas citadas por jornais ale-

mães. As primeiras notícias foram 

publicadas no site da revista Der 

Spiegel e no tablóide Bild. Ambos 

sugeriram que Lubitz sofrera de 

“depressão” e “desgaste” em 2009, 

ano em que interrompeu — até ago-

ra sem explicação ofi cial — o curso 

de piloto na Lufthansa.

Empresa sublinha testes
Uma das informações avançadas pe-

la imprensa local afi rmava que An-

dreas Lubitz recebera tratamento 

para um episódio de depressão no 

hospital de Düsseldorf. Uma in-

formação que o hospital refutou, 

adiantanto, contudo, que Lubitz aí 

fora sujeito a uma “avaliação médi-

ca”, como escreve o diário britâni-

co Guardian. Uma vez mais, não fo-

ram dados detalhes sobre que tipo 

de doença estaria em causa. 

O relato dos procuradores ale-

mães é até agora a única fonte ofi cial 

que sustenta a tese de que Lubitz so-

fria de uma doença que o podia im-

pedir de pilotar um avião. Em todo 

o caso, as indicações de um historial 

de doenças psiquiátricas foram-se 

adensando ao longo do dia.  

Sobretudo devido a um relato do 

Bild. Este cita um documento alega-

damente enviado pelo Centro Aero-

médico da Lufthansa ao regulador 

aéreo alemão em que se indicava 

que Andreas Lubitz sofrera de um 

“grave episódio depressivo” em 

2009. A Lufthansa e os procurado-

res alemães recusaram-se a comen-

tar a notícia do Bild.

Esta justifi cação parece preen-

cher o vazio deixado pela Lufthan-

A ser verdade que o co-piloto tinha doença psiquiátrica, a Lufthansa poderá pagar “compensações ilimitadas”

Polícia alemã afi rma que Andreas Lubitz 
sofria de uma doença não especifi cada 
e que estava a ser medicado. Ficam 
afastadas hipóteses de razões políticas 
ou terrorismo

Tragédia
Félix Ribeiro

Companhias nacionais obrigadas a ter sempre dois tripulantes no cock

A
s companhias aéreas 
com sede em Portugal 
vão ser obrigadas a ter 
em permanência dois 

tripulantes no cockpit, anunciou 
ontem o secretário de Estado dos 
Transportes, Sérgio Monteiro.

A directiva de navegabilidade 
do Instituto Nacional de Aviação 
Civil (INAC) entra imediatamente 
em vigor, “mediante notificação 
directa às companhias”, afirmou 
o governante em conferência de 
imprensa em Lisboa. A medida 
aplica-se à TAP, Portugália, Sata, 
White Airways, EuroAtlantic 
Airways e Hi Fly. Na próxima 
semana, o INAC terá um relatório 
completo sobre questões de 
segurança. A nova directiva 
prende-se apenas com a 

presença agora obrigatória 
de dois tripulantes no cockpit, 
medida já adoptada por outras 
companhias aéreas.

“O regulador tem competência 
para tomar esta decisão e 
informou o Governo em nome 
da percepção de segurança que 
os nossos cidadãos têm de ter 
no transporte aéreo e em nome 
da importância que tem tido no 
crescimento do turismo”, disse 
Sérgio Monteiro. Entretanto o 
Governo pediu à administração 
da TAP para fazer uma avaliação 
“de todos os aspectos que 
influem com a segurança”. 
“Temos total confiança na 
capacidade da administração, 
dos seus quadros técnicos, no 
sentido de tomarem decisões 

que melhor entendam para 
salvaguardar os interesses da 
companhia aérea e do Estado”, 
sublinhou. Questionado sobre 
o agravamento dos custos para 
as companhias a que obriga 
a regra de dois tripulantes, 
Sérgio Monteiro defendeu que 
“a segurança não pode ser uma 
discussão sobre encargos”. 
“Recordo que a TAP é uma das 
companhias mais seguras do 
mundo e acompanhará esta 
directiva. Custe o que custar.”

A decisão do INAC vem no 
seguimento da recomendação da 
Agência Europeia de Segurança 
Aérea (EASA) que aconselhou 
ontem as companhias a “pôr 
em prática procedimentos para 
que ao menos duas pessoas 
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sa na conferência de imprensa de 

quinta-feira. Ao descrever o percur-

so profi ssional do co-piloto, o CEO 

da operadora alemã referiu pela pri-

meira vez que Lubitz interrompe-

ra o curso de piloto durante vários 

meses. Um ponto que concentrou 

as atenções. 

Esta paragem aconteceu um ano 

depois de ter começado o curso, 

em 2008. Mas Carsten Spohr disse 

desconhecer qual era a razão por 

trás desta interrupção. Uma das ex-

plicações avançadas era a de que a 

justifi cação estaria sob sigilo — o que 

aconteceria caso a paragem se tives-

se devido a uma razão clínica.

Em todo o caso, se houve um 

ponto que o CEO da Lufthansa se 

esforçou por deixar claro duran-

te a conferência de imprensa foi o 

de que Andreas Lubitz, tal como 

o resto dos pilotos da operadora, 

foi sujeito a vários testes, físicos e 

psicológicos. No caso do co-piloto, 

Spohr afi rmou que este teria de ter 

justifi cado a ausência do curso e re-

petido os testes.  

“Não posso dizer nada acerca 

das razões desta interrupção, mas 

disse-vos antes que se alguém inter-

rompe o curso terá de fazer vários 

testes para que a competência e a 

condição física sejam avaliadas no-

vamente”, afi rmou Carsten Spohr 

na quinta-feira. 

Indemnizações “ilimitadas” 
As novas informações mostram 

que tanto a Lufhansa como a Ger-

manwings poderão receber pedidos 

de indemnização de centenas de mi-

lhares de euros se não conseguirem 

provar que não tiveram responsabi-

lidade, sublinha o Guardian.

Peritos legais citados pelo jornal 

disseram que se for confi rmado 

que de facto o co-piloto tinha um 

historial de depressão e problemas 

psiquiátricos a empresa terá difi cul-

dade em defender-se de pedidos de 

compensação.

“Para evitar pagar quantias ilimi-

tadas, têm de provar que a queda do 

avião não se deveu a negligência, 

omissão ou acção errada deles [da 

empresa], dos seus funcionários ou 

agentes”, disse Clive Garner, chefe 

do departamento de aviação da em-

presa Irwin Mitchel, que tem repre-

sentado familías de passageiros em 

casos semelhantes. 

A quantia geral atribuída é de 

mais de 14 mil euros por vitima, mas 

em geral, diz Garner, estes casos são 

resolvidos fora dos tribunais com 

acordos de compensações ainda 

maiores. 

REUTERS

400
a 600 pedaços de restos dos 
150 passageiros foram já 
recolhidos no local do acidente, 
nos Alpes. Não foi encontrado 
nenhum corpo intacto

kpit

Falha técnica, erro humano, acto 

terrorista, suicídio. Estas foram as 

primeiras explicações à volta da 

morte das 150 pessoas a bordo do 

Airbus A320 da companhia alemã 

Germanwings. À medida que surgem 

mais informações sobre o possível 

historial de depressão de Andreas 

Lubitz, a última ganhou consistência 

e o lançamento do avião contra uma 

montanha passou a ser associado a 

uma doença psiquiátrica. Pode uma 

depressão levar a um acto destes? Os 

especialistas ouvidos pelo PÚBLICO 

falam num cenário raro, mas possível 

— e que difi cilmente seria detectado 

em testes psicológicos básicos.

O psiquiatra Pedro Afonso ressal-

va estarmos apenas perante extra-

polações feitas sem conhecimento 

completo dos factos “e que são por 

isso restritivas”. Mas o professor da 

Faculdade de Medicina de Lisboa 

destaca que dados da OCDE indicam 

que 25% da população que sofre de 

doença mental está em idade activa, 

pelo que o acidente “teve o mérito 

de trazer para o debate a questão das 

doenças psiquiátricas no contexto 

de trabalho”.

Com base nas informações vindas 

a público sobre uma anterior depres-

são de Andreas Lubitz em 2009, 

Pedro Afonso diz que as recaídas 

podem ser comuns e introduz uma 

nova expressão: depressão psicótica. 

“Os dados apontam para que o terá 

feito friamente, até porque a respira-

ção permaneceu inalterada”, expli-

ca. Essa “resposta fi siológica neutra” 

indica que algo podia não estar bem. 

Estes actos não costumam ser feitos 

por impulso, mas sim estudados e 

pensados. “Daí que tenha sido bem-

sucedido”, afi rma. “O risco de sui-

cídio numa pessoa com depressão 

major é 21% superior”, aponta.

Num cenário de depressão psicó-

tica, o doente é afectado por “ideias 

delirantes”. “Podem ter um carácter 

apocalíptico ou místico, em que se 

acha ter a missão de levar as pessoas 

para junto de Deus ou para o paraí-

so”, exemplifi ca. Mas também é co-

mum existirem os “delírios niilistas”, 

em que o suicida está a sofrer de tal 

forma que acredita que todos sofrem 

“As doenças psicóticas podem não ser 
detectadas por testes psicológicos”

bilidade”, como os psicopatas.

Porém, Pedro Afonso sublinha que 

estas situações são raras e, “para evi-

tar criar falsas expectativas”, avança 

que os testes psicológicos regulares - 

apontados como solução para detec-

tar estes problemas provavelmente 

não conduziriam a um desfecho di-

ferente. “Esses testes são importan-

tes para descartar situações de risco 

inerentes à personalidade da pessoa 

mas não para a doença psicótica”, 

adianta. “Na psiquiatria não temos 

uma TAC ou uma ressonância e nada 

dispensa a avaliação clínica feita por 

um especialista”, diz o psiquiatra.

Para Pedro Afonso, o fundamental 

teria sido não desvalorizar o passado 

do piloto de 27 anos e agir preventiva-

mente, não permitindo que alguém 

fi que a sós no cockpit. “Um médico 

nunca pode fi car sozinho num bloco 

operatório”, exemplifi ca. Álvaro Car-

valho também considera que o caso 

serve de alerta para as profi ssões de 

risco por fadiga. “As companhias aé-

reas têm desvalorizado a parte psico-

lógica e só têm preocupações com a 

saúde orgânica dos pilotos.”

“As pessoas que trabalham por 

turnos e noutros fusos horários têm 

maior prevalência das alterações do 

sono e isso é um risco para algumas 

doenças psiquiátricas, como a de-

pressão”, reforça Pedro Afonso. No 

caso dos pilotos, o problema nem 

sempre é o excesso de trabalho, mas 

a difi culdade em descansar nos mo-

mentos certos.

Romana Borja-Santos

autorizadas [...] estejam na 
cabine a qualquer momento”.

As normas em matéria 
de segurança aérea são 
estabelecidas em grande parte a 
nível internacional pela agência 
especializada das Nações 
Unidas para o efeito, a ICAO 
(Organização Internacional 
da Aviação Civil). Na UE, são 
transpostas pela EASA e pela 
Comissão Europeia. No entanto, 
ainda “é cedo” para afirmar 
se vai haver nova legislação 
a nível europeu, indicou ao 
PÚBLICO um porta-voz do 
executivo comunitário. “Há uma 
investigação a decorrer, e vamos 
esperar pela sua conclusão”. 
Ana Rute Silva com Miguel 
Castro Mendes

como ele, ou vão sofrer um dia, e op-

ta pelo que os psiquiatras chamam 

um “acto piedoso”. “A morte dos ou-

tros é entendida como um acto de 

misericórdia porque o sofrimento é 

visto como inevitável.”

Uma ideia corroborada pelo psi-

quiatra Álvaro Carvalho, director 

do Programa Nacional para a Saúde 

Mental na Direcção-Geral da Saúde. 

O “suicídio antecedido por morte 

misericordiosa” está muito descrito 

quando uma mãe que se suicida ma-

ta primeiro os fi lhos, mas é também 

compatível com outros casos de de-

pressão grave. 

No entanto, Álvaro Carvalho, que 

reforça que “não há doenças, há do-

entes” e que não sabe pormenores 

fi dedignos sobre Andreas Lubitz, ad-

mite ainda que se trate de um caso 

de perturbação da personalidade 

que na gíria se traduz em “pessoas 

mal formadas”, com “difi culdade de 

adaptação social e ausência de culpa-

Andreas Lubitz pode ter sofrido de depressão psicótica

“Na psiquiatria não 
temos uma TAC ou 
uma ressonância 
e nada dispensa a 
avaliação clínica 
feita por um 
especialista”, diz o 
psiquiatra Pedro 
Afonso

GONZALO FUENTES/REUTERS
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E se um piloto adormecer aos comandos 
de um avião, isso não é raro

A fadiga é um problema para os pilo-

tos — e para a segurança. Os Estados 

Unidos alteraram as regras de des-

canso em Janeiro do ano passado, a 

Europa terá novas directrizes a en-

trar em vigor em Fevereiro de 2016.

A European Cockpit Association 

(ECA), que representa pilotos euro-

peus, congratula-se com estas novas 

medidas para lutar contra a fadiga 

que representa um perigo, alerta. 

Um inquérito feito a 6000 pilotos 

em oito países europeus entre 2010 

e 2012 mostra dados preocupantes: 

a fadiga é comum, é tão forte que 

os pilotos por vezes adormecem, 

tem consequências na tomada de 

decisões, e os pilotos têm relutância 

em admitir o cansaço e dar conhe-

cimento à empresa.

Na Alemanha, 92% dos inquiri-

dos disseram já ter voado quando 

estavam demasiado cansados para 

o fazer pelo menos uma vez nos três 

anos anteriores. Mais: quatro em ca-

da cinco pilotos alemães disseram já 

ter cometido erros em voo por esta-

rem cansados (o número é de 3 em 5 

na Suécia, Noruega e Dinamarca). 

O inquérito mostrava ainda que 

cerca de metade dos pilotos em 

vários países já tinha adormecido 

involuntariamente aos comandos 

de um avião em pleno voo. No Rei-

no Unido, um terço desses pilotos 

relatou já ter acordado e encontra-

do o co-piloto também adormecido 

ao lado. Este sono não está incluído 

nos previstos períodos de descanso 

em que os pilotos podem fazer uma 

“sesta” quando passam os coman-

dados ao seu colega do lado.

Mas apesar da frequência destas 

ocorrências, apenas 20 a 30% dos 

inquiridos fizeram um relatório 

dizendo que estavam demasiado 

cansados para trabalhar. A maioria 

(41%) não via nisso qualquer benefí-

cio e 13% não queria provocar uma 

caso dos pilotos, é aqui que têm de 

estar no seu melhor”, sublinha a as-

sociação.

Por isso, a associação congratula-

se que esteja para breve a alteração 

das regras do tempo de descanso na 

União Europeia.

Regras complexas
João Santos Costa ressalva que as no-

vas regras são muito complexas (a 

ECA tem uma aplicação para ajudar 

a fazer cálculos com os novos tempos 

de voo e de descanso e número de 

pilotos e tripulantes em cada voo). 

Por isso, haverá coisas que mudam 

para melhor, outras mudarão para 

pior, diz. É difícil dar exemplos con-

cretos do que será diferente, mas o 

responsável explica que os voos noc-

turnos que atravessem vários fusos 

horários deverão ver um reforço de 

pilotos e tripulantes.

Nos EUA, por exemplo, passou-se 

no ano passado de tempos de des-

canso muito curtos para regras mais 

estritas do que as europeias, após 

vários incidentes e acidentes que ti-

veram como factor a fadiga. O mais 

Maria João Guimarães

ALBERT GEA/REUTERS

A fadiga provoca falhas: quatro em cada cinco pilotos alemães disseram já ter errado por cansaço

conhecido foi a queda do avião da 

Colgan Air perto de Buff alo, no es-

tado de Nova Iorque, em 2009, em 

que morreram 50 pessoas, lembrava 

o diário americano USA Today no dia 

em que entraram em vigor as novas 

regras, em Janeiro do ano passado.

Entre as novas condições estavam 

tempos de descanso mínimos de dez 

horas, das quais oito tinham de ser 

em sono sem interrupções ou “re-

pouso horizontal”, pilotar no máxi-

mo oito ou nove horas dependendo 

do início do voo, e 30 horas conse-

cutivas de repouso por semana (um 

aumento de 25% em relação às re-

gras anteriores).

Apesar de haver leis europeias de 

tempos máximos, nota João Santos 

Costa, há empresas “que trabalham 

mais encostadas à lei e outras que 

dão condições mais favoráveis aos 

pilotos”. Questionado sobre o pano-

rama nas companhias portuguesas, 

diz que há variações, mas que “a me-

lhor empresa portuguesa dá tempos 

de descanso maiores, o que é um be-

nefício para os pilotos”, nota. com 
Miguel Castro Mendes, Bruxelas

Fadiga é preocupante, diz 
associação europeia de 
pilotos. Regras de descanso 
alteradas nos EUA em 2014, 
na UE mudam em 2016

92%
Dos pilotos alemães que 
responderam a um inquérito 
sobre fadiga disseram já ter 
voado sentindo-se demasiado 
cansados para isso

“No fi m de um 
longo dia de 
trabalho é que os 
pilotos têm de estar 
no seu melhor”
Associação Europeia de Pilotos

opinião menos positiva do seu de-

sempenho.

O vice-presidente da Associação 

dos Pilotos Portugueses de Linha 

Aérea, João Santos Costa, diz por te-

lefone ao PÚBLICO que o cansaço é 

claramente um problema. “A fadiga 

nos pilotos obrigados a voar em vá-

rios fusos horários é uma preocupa-

ção enorme”, admite. “Os efeitos do 

cansaço são grandes.” A ECA elabo-

ra: tempos de reacção mais lentos, 

perda de memória de curto prazo, 

difi culdade em avaliar situações e 

tomar decisões. Pior, raramente há 

consciência disto por parte do pi-

loto. E é precisamente “no fi nal de 

um longo dia de trabalho, quando 

as pessoas estão mais cansadas — no 
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TRAGÉDIA NOS ALPES

PILOTO OCULTOU BAIXA MÉDICA 
PARA DIA DO VOO

COMPANHIAS OBRIGADAS A TER 
DOIS TRIPULANTES NA CABINA

INQUÉRITO DIZ QUE FADIGA 
DOS PILOTOS É PREOCUPANTE

TESTES PODEM NÃO APURAR 
DOENÇAS PSICÓTICAS
Mundo, 24 a 26

ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/AFP


