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Introdução: A European Agency for Safety and Health at Work tem demonstrado, nos seus mais recentes relatórios, uma preocupação crescente com os riscos psicossociais
emergente no trabalho. Ora, os cenários de atuação dos bombeiros expõem-nos frequentemente a situações de risco e, consequentemente, a uma maior probabilidade para o
desenvolvimento da perturbação de stress pós-traumático (PTSD). São geralmente os primeiros a chegar e intervir, sendo expostos a inúmeros estímulos sensoriais potencialmente
perturbadores, bem como experiências emocionais e cognitivas. Algumas ocorrências para as quais são chamados aumentam o risco de desregulação emocional, que, por sua vez
marca o risco de maiores dificuldades relacionadas com os sintomas e comorbidade psiquiátrica.
Objetivos: Identificar variáveis associadas e formas de prevenção de stress pós-traumático em bombeiros.
Metodologia: Foi efetuada na EBSCO uma revisão da literatura sobre a prevenção da PTSD, entre Janeiro e Março de 2021, cruzando sucessivamente os descritores “firefighter”,
“PTSD or pos-traumatic stress disorder” e “prevention”, aplicada a apenas artigos publicados em revistas de caracter científico.
Resultados: Encontraram-se 18 artigos de tipo empírico (Tabela 1). Os resultados associam PTSD a depressão, ansiedade, burnout e saúde mental, sugerindo a necessidade de
intervenção que promova estratégias de coping, resiliência e suporte social, salientando-se também a importância de determinadas variáveis do contexto organizacional.
Tabela 1. Identificação dos resultados dos estudos empíricos
Artigo/ amostra
Barlett et al. (2019)
N=654

Principais resultados
Encontraram-se 9,6% com critérios diagnósticos para PTSD. Associação entre a gravidade dos sintomas de PTSD e uso agravado de álcool, sobretudo nos bombeiros com altos níveis de
impulsividade.

Berninger et al. (2010)
N=10074

Prevalência de PTSD de 9.8% no primeiro ano após a exposição ao 9/11 e 10.6% quatro anos depois. Maior PTSD nos participantes que: chegaram mais cedo; estiveram mais tempo no teatro de
operações; assumiram papel de supervisores sem experiência prévia; vivenciaram stressores (ex: morte de colegas; consumiam álcool; reduzirem prática de atividade física recreativa; pediram a
reforma depois do evento. PTSD contribuiu para dificuldades no funcionamento familiar e profissional.

Chiang et al. (2020)

N=164

Chiu et al. (2011)
N=2574

Participantes divididos em 3 grupos por nível de trauma; maioria apresentava níveis baixos de PTSD. Burnout associado a maior distress e abuso de substâncias, e menor auto-eficácia e satisfação
com trabalho. Mais PTSD associados a mais burnout.
6% apresentavam PTSD; níveis mais elevados nos que se reformaram mais recentemente. PCL com boa capacidade de diagnóstico de PTSD.

Huang et al. (2019)

Níveis baixos a moderados de PTSD. Estratégias de regulação emocional associadas diferentemente a outras variáveis. Mindfulness traço prediz negativamente PTSD e positivamente o
N=409 crescimento pós-traumático; tem efeito indireto negativo na PTSD através das estratégias de regulação emocional. Mindfulness traço e estratégias de regulação emocional deverão ser
consideradas na prática.

Jo et al. (2018)

N=109

2,7% da amostra com PTSD. Burnout prediz PTSD; mais burnout associado a mais PTSD mas mediação da vocação. Importância de atender aos fatores pessoais e ocupacionais que causam burnout

Kaurin et al. (2018)

N=123

Participantes com elevada exposição a eventos potencialmente traumáticos. Auto-crítica associada a mais depressão, mas com moderação de maior auto-compaixão, sobretudo em bombeiros
com maior exposição acumulada. Auto-compaixão como fator protetor.

Lima et al. (2016)

N=95

10% com PTSD. Suporte social e PTSD predizem 25% da qualidade de vida (15% e 10% respetivamente). Qualidade de vida deve ser incluída na investigação e intervenção.

Noor et al. (2019)

Mulheres: 20% com PTSD, 30% com ideação suicida; mais com problemas de saúde mental e abuso de álcool; sem associação variáveis laborais. Homens: 12% com PTSD; abuso de substâncias
N=2639 associado a ideação suicida; risco maior se solteiro; PTSD e ideação suicida associadas a variáveis laborais. Variáveis de saúde mental positivamente associadas a PTSD e ideação suicida, apenas
nos homens.

Onyedire et al. (2017) N=116

48% participantes com valores elevados de PTSD. Mais sintomas de PTSD associados a externalidade das crenças de controlo no local de trabalho. Menos PTSD associado a mais anos de serviço, ser
bombeiro sénior e maior nível educacional. Maior resiliência associada a menor PTSD. Treino de resiliência e programas de saúde comportamental protegem de PTSD.

Paltell et al. (2019)

N=836 10% com presença de PTSD. Mais PTSD associada a maior vulnerabilidade à ansiedade e desregulação emocional.

Paulus et al. (2018)

N=787

9.6% com diagnóstico de PTSD; 16.1% com depressão; 8.5% com perturbação de pânico e 8.6% com ansiedade social. 14.5% com vulnerabilidade à ansiedade; 6.2% com desregulação emocional.
Vulnerabilidade à ansiedade e desregulação emocional associadas a PTSD, depressão, pânico e ansiedade social.

N=397

Média de 25,5 eventos traumáticos na carreira. 12,2% com PTSD. Mais PTSD associada a perceção da ameaça dos incidentes vivenciados, mas ameaça modera a relação entre psicopatologia e
sintomas de PTSD. Prevenção de PTSD através de apoio de profissionais de saúde para interpretar evento como menos ameaçador e dar sentimento de controlo.

N=286

94% expostos a incidentes críticos e 52% participaram em critical incident stress debriefings, tendo 64% redução do stress após duas semanas. Preditores do crescimento pós-traumático: ser
mulher, exposição a incidentes críticos, participação em critical incident stress debriefings, menor PTSD, ter suporte ocupacional, satisfação no trabalho, coping focado na emoção e no
problema, recursos pessoais. Preditores de PTSD: anos de experiência, burnout, mais esforço no trabalho, coping disfuncional, não ter participado em critical incident stress debriefings; baixo
crescimento pós-traumático e suporte social, locus de controlo interno, e poucos recursos pessoais.

Pinto et al. (2015)

Sattler et al. (2014)

Skeffington et al. (2017)
N=210

97% com exposição a eventos potencialmente traumáticos nos últimos cinco anos. 91% com PTSD. PTSD associada a exposição ao trauma, suporte social e coping mal adaptativo (distração, abuso
de substâncias, desabafar e culpabilização). Investir na redução do coping mal adaptativo.

Stanley et al. (2017)
N=254

19,7% da amostra com PTSD. Vulnerabilidade à ansiedade associada a PTSD e risco de suicídio. Intervenções sobre vulnerabilidade à ansiedade em participantes com PTSD podem impedir
pensamentos e comportamentos suicidas.

Teoh et al. (2019)
N=312

13% com problemas mentais. Menor saúde mental associada a trauma operacional, e a fatores psicossociais e organizacionais. Fatores psicossociais não atenuam a influência do trauma
operacional nos problemas mentais. Mais apoio social e controlo do trabalho atenuam a relação exigências do trabalho e problemas mentais. Controlo do trabalho e suporte social atenuam a
influência negativa das exigências de trabalho.

Theleritis et al. (2020)
N=102

18,6% com sintomas de PTSD. Maior PTSD associado a estratégias de coping de minimização e culpa, sobretudo se usadas imediatamente após o evento traumático.

Conclusão: Reduzir os riscos cujas manifestações irão afetar o amanhã, é trabalhar na prevenção, promovendo melhores condições de trabalho, potenciando competências de coping e
resiliência, e proporcionando estratégias e ferramentas para reduzir a exposição a processos e situações potencialmente perigosas. Só assim estaremos a promover a longo prazo a
saúde mental e o bem-estar psicológico. Ora, devido à atual pandemia COVID-19, as exigências colocadas aos bombeiros aumentaram, sendo importante investir na prevenção.
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