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Introdução: Bombeiros e polícias constituem dois grupos profissionais fundamentais na sociedade atual. Contudo, apresentam risco de adoecimento psicológico devido à exposição
constante aos riscos e perigos das suas tarefas, como por exemplo incêndios florestais de larga amplitude ou inundações fluviais acompanhadas de cheias ou derrocadas, e com
consequências associadas à perda de bens e vidas humanas, quer nas populações, quer nos profissionais envolvidos. A sua saúde mental no trabalho, sobretudo em tempos de pandemia,
ganha importância crescente, Conforme revisões várias sobre saúde mental em profissionais de socorro de diferentes áreas, o stress pós-traumático era de 10% em média (Berger et al.,
2012) ou entre 8% e 22% (Soravia et al., 2020). Além disso, em polícias 9,8% apresentavam depressão, 8,5% ansiedade e 3,9% stress pós-traumático (Stevelink et al., 2020), existe
associação nítida entre stressores organizacionais e problemas de saúde mental (Purba & Demou, 2019) e em Portugal o burnout existe em 10,9% (Queirós et al., 2020). Em bombeiros, o
stress pós-traumático varia entre 11% e 19,5% (Fraess-Phillips et al., 2017). É importante refletir sobre a forma como estes profissionais enfrentam (coping) o seu stress nas inúmeras
exigências das tarefas, definindo-se coping como um conjunto de esforços cognitivos e comportamentais usados para gerir (dominar ou reduzir) o stress desencadeado por um determinado
estímulo/situação, perante o qual o individuo sente que não dispõe dos recursos necessários para responder às exigências surgidas (Lazarus & Folkman, 1984). O coping varia em função
das características individuais e da situação, numa adaptação contínua entre indivíduo e situação, expressando-se em formas/estratégias (ou seja, esforços pessoais) que o individuo utiliza
preferencialmente. Estas estratégias são adequadas/eficientes quando permitem repor o equilíbrio entre o desconforto emocional e a gestão do problema que origina o desconforto,
estando associadas a valores, características e estilos de vida de cada pessoa (Smith et al., 2016; Vara et al., 2015). Globalmente podem ser agrupadas (Fonseca et al., 2021; Maia et al.,
2016; Pereira & Queirós, 2016) em coping orientado para a tarefa (esforços práticos de resolução do problema e planeamento ativo configurando um coping adaptativo), de evitamento
(negação ou auto-distração para evitar pensar na causa de sofrimento e nas emoções negativas, configurando um coping disfuncional) ou focado nas emoções (esforços de regulação e de
gestão e/ou redução das emoções negativas sentidas; pode ser coping adaptativo ou disfuncional pois a expressão/ventilação emocional pode num evento traumático facilitar o
ajustamento psicológico posterior, mas se prolongada no tempo pode impedir a mobilização de respostas mais construtivas). Perante o stress no trabalho, a utilização de determinadas
estratégias de coping pode influenciar o desempenho profissional e desencadear problemas de saúde mental (Pereira & Queirós, 2016).
Objetivos: Apresentar uma revisão da literatura que identifica e caracteriza programas de gestão de stress e estratégias de coping utilizados por bombeiros e polícias.
Metodologia: Pesquisa na base bibliográfica EBSCO realizada em Abril de 2021, cruzando os descritores “police officer or firefighter”, “coping strategies” e “stress management
program”.
Resultados: Foram identificados 8 estudos empíricos com aplicação de programas de gestão de stress e promoção de coping adequado (nomeadamente focado na tarefa e não de
evitamento), sendo 5 para polícias e 3 para bombeiros. Verificou-se (Tabela 1) que os programas podiam ser de 10 a 16 horas e ter a duração de várias semanas, apresentando sobretudo
conteúdos psicoeducativos de gestão do stress, resiliência, empatia, inteligência emocional, estratégias de coping e suporte social ou apoio interpares. Podiam ainda ser em formato
grupal ou individual e incluir atividades como exercício físico, relaxamento ou técnicas de meditação. Do ponto de vista metodológico, alguns programas apresentavam ainda um follow-up
de 3 ou 6 meses e incluíam um grupo de intervenção e um grupo de controle, com amostras submetidas a intervenções a variar entre 11 e 75 polícias, ou entre 22 e 268 bombeiros.

Autor (data)
Anshel & Brinthaupt
(2014)
Arnetz et al.
(2013)
Leonard & Alison (1999)
Lester et al.
(1984)

Grupo profissional (n)
11 Polícias
75 Polícias
(38 no grupo controle)
60 Polícias
(30 no grupo controle)
55 Polícias

Principais conclusões sobre os programas de intervenção/gestão do stress e coping
Programa: seminário de 2h sobre coping aproximação/evitamento e durante 10 semanas 2 sessões de 1h cada com coach de gestão de stress. Existiu redução de coping de aproximação mas
sem alteração no coping evitamento.
Programa de intervenção para melhorar as respostas psicobiológicas ao stress e fornecer ferramentas técnicas e psicológicas para a redução da ansiedade. Intervenção grupal e semanal,
durante 10 semanas, sessão semanal de 90 minutos. Grupo com intervenção com mais coping focado no problema e menos exaustão e sintomas de stress.
Grupo que recebeu critical incident stress debriefing após incidente crítico apresentou menor irritabilidade e mais coping adaptativo.

Programa de gestão de stress de 4 a 5 dias, durante 12 a 15 horas, follow-up 3 a 6 meses depois e 4 fases distribuídas por conteúdos psicoeducativos sobre stress, técnicas práticas de
redução do stress (ex: treino de atitude racional, de assertividade, de relaxamento) e coping focado no problema. Após programa, melhoria do estado geral de humor, depressão, frustração,
ansiedade, maus hábitos alimentares e sentimento de sobrecarga profissional.
Murta & Tróccoli (2007) 22 Bombeiros
Avaliação de necessidades e identificação de fontes de stress: poucas estratégias de coping adaptativas e eficazes, queixas psicossomáticas (ex: problemas digestivos) e de tipo psicológico
(15 na avaliação de necessidades (ex: depressão e a desmotivação no trabalho). Programa focado em mudanças no contexto de trabalho, com 12 sessões de 90 minutos cada centradas na psicoeducação, relaxamento, treino
e 7 na intervenção)
de assertividade, gestão do tempo, resolução de problemas e reestruturação cognitiva. Após programa, redução do stress e de sintomas somáticos, e aumento da auto-eficácia.
Romosiou et al. (2018) 50 Polícias
Programa de intervenção grupal com 4 sessões de 4 horas cada, sobre inteligência emocional, empatia, resiliência e competências de gestão do stress; follow-up 3 meses depois. Após
(27 no grupo controle)
programa, melhoria na inteligência emocional, empatia, resiliência e competências de gestão de stress, mesmo após 3 meses.
Sawhney et al. (2018)
268 Bombeiros
Identificação de estratégias de recuperação do stress, como por exemplo conversas relacionadas com o trabalho ou com o stress experienciado, tempo com os colegas/supervisores, exercício
e atividades recreativas, relaxamento, e experiências de mestria. Maior uso de estratégias de recuperação associado a melhor saúde mental.
Throne et al.
41 Bombeiros
Programa de intervenção de 16 semanas, focado na prática de exercício físico para reduzir a resposta psicofisiológica ao stress. Após programa, menos sintomas psicofisiológicos de stress e
(2000)
(20 no grupo controle)
menos ansiedade. Exercício físico como componente de intervenção fundamental nos bombeiros.

Conclusões: Sabendo-se que as estratégias de coping disfuncionais se associam a níveis superiores de stress, à presença de sintomas de stress pós-traumático e a problemas de saúde
mental, é fundamental desenvolver programas de gestão de stress como forma de prevenção e de promoção da saúde mental no trabalho, nomeadamente quando a pandemia COVID-19
afetou fortemente as tarefas de bombeiros e polícias. É, então, urgente definir estratégias de prevenção e de intervenção que minimizem o sofrimento destes profissionais que sempre
estiveram na linha da frente no combate à COVD-19 (Holzer, 2021; Muller et al., 2020) e veem prejudicada a sua vida pessoal, familiar e profissional (Feng et al., 2020), bem como a sua
saúde física e mental (Colazzo, 2021; Lima et al., 2020; Vagni et al., 2020).
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