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Porquê fator humano? 

 Erro humano (ex: engano, lapsos, sonolência, erros, incumprimento normas) como 

causa de inúmeros acidentes apesar de melhorias na segurança no trabalho (Kumar et 

al., 2016). 

 Erro humano na ferrovia relacionados com tarefa (ex: manobra, material) ou com 

desempenho (ex: comunicação, perceção), etc (Baysari et al., 2009). 
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Baysari et al. (2009):  
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 European Agency for Safety and Health at Work (desde 2014): campanha “Managing stress 

and psychosocial risks at work” pretende alertar para ter locais de trabalho saudáveis e onde o 

stress não faça adoecer o trabalhador nem diminuir a produtividade. 

 

 OPP: Nov 2015 http://www.healthyworkplaces.pt/ 
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Bem- estar do 
trabalhador 

Saúde física 

Saúde 
psicológica 

Doenças 
cardiovasculares 

ou 
gastrointestinais 

Doenças 
musculares 

Stress e/ou 
depressão 

Custos para 
empresa 



Trabalhadores da ferrovia expostos a 

inúmeras situações stressantes: 
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estados 
emocionais 

negativos no 
trabalho  

stress pós-
traumático 

interações 
negativas com 
passageiros 

ameaças e 
agressões ao 
trabalhador 

doenças 
físicas ou 

psicológicas 
pelas 

condições de 
trabalho 

suicídios na 
ferrovia 

acidentes e 
colhidas 
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Alertar na ferrovia para: 

 Importância dos estados emocionais no trabalho e para as 

consequências que podem ter na saúde do trabalhador.  

 

 Dados de estudo efetuado em colaboração entre FPCEUP e Sindicato 

Ferroviário da Revisão Comercial Itinerante. 
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Variáveis avaliadas 

Questões sociodemográficas e profissionais 

Motivação para o trabalho (engagement) 

Suporte familiar e de colegas 

Interação/conflito entre trabalho e família 

Satisfação com o trabalho e absentismo 

Burnout, stress e trauma 



Método 
Procedimento: 

 Dados recolhidos numa amostra não-probabilística de 293 

profissionais da ferrovia de diferentes zonas do país (59% taxa 

devolução), utilizando um questionário de auto-preenchimento, 

anónimo e confidencial, divulgado pelo SFRCI. 

 

Participantes:  

 Maioritariamente do sexo masculino (95%), com 12º ano (66%), 

casados (79%), com filhos (85%), média de idades de 44 anos, 

experiência profissional de 18 anos, tendo 80% funções de revisor e 

20% funções comerciais. 

 

Instrumentos: 

 Trauma: Impact of Event Scale – Revised (IES-R, Horowitz et 

al.1979; Cauby et al., 2012)  

 Stress: Cohen-Hoberman Inventory of Physical Symptoms 

(CHIPS, Cohen & Hoberman, 1983) 
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Pensamentos Intrusivos Evitamento Hiperativação

Acidente 1,39 1,31 1,15

Agressao 0,92 0,88 0,84
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Total Trauma (máximo 88)

Acidente 28,22

Agressao 18,71

Impacto acidente/agressão: 
 trauma moderado dimensões  

 trauma baixo no valor médio total 

 32% acima ponte de corte 

 acidente superior a agressão exceto 

hiperativação (valor de p sigificativo) 
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79; 32% 

169; 68% 

acima 33

até 32

Percentagem de trauma: 
 32% acima ponte de corte de 33 (Weiss (2007) 
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Incomodo Sintomas Stress

Acidente 1,36

Agressao 1,25
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Total incómodo (máximo 132)

Acidente 43,63

Agressao 41,32

Impacto acidente/agressão: 

 moderado incómodo stress (média)  

 moderado número sintomas stress 

 baixo total de incómodo sintomas 

 acidente e agressão sem diferenças 

significativas 

 sugere impacto crónico 

 



Alerta resultados obtidos 

Presença de valores de stress/trauma de intensidade já moderada. 

Situações stressantes relacionadas com acidentes mas também agressões. 

Algum mal-estar psicológico, sobretudo após a ocorrência de situações 

stressantes/traumáticas no trabalho. 
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Estados emocionais negativos no trabalho:  

 processo de esgotamento ao longo do tempo por falta de recursos. 

 culmina num estado que se revela aos outros com algo de estranho mas 
do qual é difícil sair e que depende do modo de enfrentar o stress no 
trabalho.  

momento /transbordar                                    processo de esvaziar recursos 



Conclusões 
 Percentagem de stress pós-traumático: 8% Lemos (2013, 

Portugal) 6%  Doroga e Baban (2013, Roménia), 14% Mehnert e 

colaboradores (2012, Alemanha).  

 32% da amostra com valores entre 33 e 88 (5 casos entre 80 e 

88, valor máximo da escala; ponto de corte Weiss, 2007).  
 

Ao contrário de outros profissionais do sector dos transportes, os 

trabalhadores da ferrovia são forçados a interagir com passageiros 

num espaço fechado e a passar no mesmo local onde podem ter 

tido acidentes, colhidas ou suicídios. 
 

Necessidade de mais estudos á semelhança de outros países que 

se têm preocupado com a saúde ocupacional dos profissionais da 

ferrovia (Cothereau et al., 2004; Cox et al., 2003; Doroga & Baban, 

2013; Sage et al., 2016; Vatshelle & Moen, 1997). 
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Conclusões 
O fator humano revela-se uma dimensão importante na ferrovia, sobretudo 

porque as ocorrências no trabalho têm um potencial traumático com 

impacto a longo prazo.  
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