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Luciano Lourenço nos 25 anos de Escuteiros da fundação do grupo de Alboraia (Valência), 
com a esposa Maria da Graça Lourenço, em 08/02/1995.

Fotografia cedida por Maria da Graça Lourenço, 2021.
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Companheiros de jornadas de investigação, 
o filho João Nuno Lourenço e o Tio Agostinho, em junho de 2000.

Fotografia cedida por Maria da Graça Lourenço, 2021.
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Luciano Lourenço, no Chile, na exposição de material de combate a incêndios florestais, 
na abertura de uma faixa de defesa da floresta contra incêndios florestais e 

visita a uma Corporação de Bombeiros, em 12/11/1995.
Fotografia cedida por Maria da Graça Lourenço, 2021.
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Num almoço do Dia de Corpo de Bombeiros de Macau, com a receção do Escudo de Armas do CB 
de Macau, estando representadas Delegações de Hong Kong, Província de Guangdong (RPC), 

Macau e a Escola Nacional de Bombeiros, Portugal, a 2 de maio de 1998.

Fotografia cedida por Maria da Graça Lourenço, 2021.

Luciano Lourenço, em representação da ENB - Escola Nacional de Bombeiros, 
na recepção a Delegação de Bombeiros de Macau, em abril de 2000.

Fotografia cedida por Maria da Graça Lourenço, 2021.
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Luciano Lourenço na Visita 
do Presidente da República 
Mário Soares às instalações 
do NICIF, a 14/04/1994 e, ao 

lado, com o Ministro da 
Administração Interna Jorge 

Coelho e o Presidente da 
Liga dos Bombeiros 

Portugueses, Lourenço 
Batista, em 28/04/1997.

Fotografia cedida por 
Maria da Graça Lourenço, 2021.
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Luciano Lourenço numa Alocução 
durante um EPRIF - Encontros 

Pedagógicos sobre Risco de Incêndio 
Florestal, em 20/11/1995.

Fotografia cedida por 
Maria da Graça Lourenço, 2021.
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Luciano Lourenço, na Sessão de Encerramento do III Simpósio Ibero-Afro-Americano de Riscos, 
a 20 de junho de 2019, no Instituto de Geografia, Campus Santa Mônica, 

da Universidade Federal da Uberlândia, Minas Gerais, Brasil.

Fotografia dos arquivos da RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança, 2021.

Luciano  Lourenço, numa das reuniões do PREFER - Space-baSed InformatIon Support for 
preventIon and recovery of foreSt fIreS emergency, desenvolvido por um 

consórcio de 8 instituições, oriundas de 5 países, em 04/06/2015.

Fotografia cedida por Maria da Graça Lourenço, 2021.
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Caminhos a percorrer

Luciano Lourenço, numa visita ao CIRCOSC  - centre Inter régIonal coordInatIon SécurIté cIvIle, 
em Bordeus (França), junho de 1987.

Fotografia cedida por Maria da Graça Lourenço, 2021.
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Resumo

Nas suas atividades profissionais, polícias, bombeiros e técnicos de emergência pré-
hospitalar enfrentam múltiplas fontes de stress. Apresenta-se uma revisão da literatura 
sobre estratégias de coping em profissionais que atuam em situações de risco (30 estudos 
empíricos), identificando ainda 13 programas de gestão do stress nestes profissionais. 
Predomina o coping focado no problema, e o coping disfuncional associa-se a stress, 
PTSD e problemas de saúde mental. Os programas são de gestão do stress e promoção 
do coping adaptativo, existindo preocupação crescente com a saúde mental destes grupos.

Palavras-chave: Coping, Stress, Polícias, Bombeiros, Emergência pré-hospitalar.

Abstract

Coping strategies in stress management associated with the professional activity of police forces, 
firefighters and pre-hospital emergency. During their professional tasks, police officers, 
firefighters and pre-hospital emergency technicians face multiple stress sources. It is presented 
a literature review about coping strategies among rescuers (30 empirical studies) and it were 
identified 13 stress management programs for them. Problem-focused coping strategies 
predominates, and dysfunctional coping is associated with stress, PTSD and mental health 
problems. The programs focused in stress management and adaptive coping promotion, 
expressing an increasing concern about the mental health of these professional groups.

Keywords: Coping, Stress, Police Officers, Firefighters, Paramedics.
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Introdução

Em março de 2020 Portugal confrontou-se com o primeiro confinamento devido 
à pandemia COVID-19, que em 31 de março de 2021 tinha já infetado 821.722 
portugueses e provocado 16.848 mortes por COVID-19. Todo o país foi obrigado a 
drásticas mudanças, nomeadamente o teletrabalho. Contudo, alguns profissionais 
tiveram de continuar a trabalhar no terreno, enfrentando novas e imprevistas exigências, 
particularmente os chamados profissionais “frontline” no combate à pandemia, que 
apresentam sintomas de ansiedade, depressão, perturbação de stress pós-traumático 
(PTSD), burnout e outros problemas de saúde mental em níveis superiores aos de outros 
profissionais não colocados na linha da frente (Trumello et al., 2020).

Considerando que à luz da teoria do risco este é algo latente cuja manifestação origina 
a crise, e que na análise/gestão do risco importa a prevenção, o socorro/reabilitação e a 
recuperação (Lourenço & Almeida 2018), por analogia para a Psicologia, os profissionais 
que atuam no terreno podem, devido à exposição frequente a situações potencialmente 
traumáticas, estar em risco de adoecer psicológico, importando prevenir e intervir.

De facto, nestes profissionais o stress no trabalho e suas consequências na saúde 
mental já era preocupante segundo revisões várias: em profissionais de socorro de 
diferentes áreas, a PTSD era de 10% em média (Berger et al., 2012) ou entre 8% e 22% 
(Soravia et al., 2020); em polícias 9,8% apresentavam depressão, 8,5% ansiedade e 3,9% 
PTSD (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., 2020a); em bombeiros a PTSD varia entre 11% e 19,5% 
(Fraess-Phillips et al., 2017); em profissionais de emergência médica entre 4,3% a 
15,2% apresentam PTSD e 14,9% depressão, e em Portugal 19%  apresentam PTSD 
(Cunha et al. 2017). 

Assim, é fundamental investigar a forma como estes profissionais fazem a gestão do 
stress no seu trabalho, o que remete para o conceito de coping, definido 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 modelo transacional de Lazarus (Lazarus & Folkman, 
1984) é o mais utilizado e considera que o coping varia em função das características 
individuais e da situação, numa adaptação/transação contínua entre indivíduo e situação, 
expressando-se em formas/estratégias (ou seja, esforços pessoais) que o indivíduo utiliza 

Cristina Queirós, Sílvia Monteiro Fonseca, Sara Faria
Sónia Cunha, Fernando Passos, Natália Vara e Rui Campos
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preferencialmente. Estas estratégias de coping 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). Conforme os autores, existem diferentes designações das estratégias 
de coping (Maia et al., 2016; Pereira & Queirós, 2016) mas globalmente podem ser 
agrupadas em coping orientado para a tarefa (esforços práticos de resolução do problema e 
planeamento ativo), focado nas emoções (esforços de regulação e de gestão e/ou redução 
das emoções negativas sentidas) e de evitamento (negação ou auto-distração para evitar 
pensar na causa de sofrimento e nas emoções negativas), podendo implicar reformulação 
cognitiva para atribuir um significado ao evento stressor e procura de suporte social 
(família, amigos, colegas). Globalmente, o coping focado no problema é considerado 
adaptativo (embora em eventos traumáticos possa não ser útil pois o evento não pode ser 
modificado) e o coping de evitamento é disfuncional, enquanto o coping focado na emoção 
pode ser ambos 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 (Maia et al., 2016). 

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). Assim, este artigo pretende apresentar uma revisão da 
literatura sobre estratégias de coping utilizadas por profissionais que atuam em situações 
de risco (nomeadamente polícias, bombeiros e técnicos de emergência pré-hospitalar), 
identificando ainda programas de coping e de gestão do stress nestes profissionais.

Método

Foi efetuada uma pesquisa na base bibliográfica EBSCO, entre fevereiro e março de 
2021, cruzando sucessivamente os descritores “police officer or firefighter or paramedic”, 
“coping strategies” e “stress management program”. Identificaram-se 62 artigos científicos 
sobre o tema do estudo, acessíveis integralmente e em português, francês ou inglês, 
tendo sido analisados por três investigadores até se obter consenso sobre a sua inclusão. 
Incluíram-se 30 artigos sobre coping em profissionais de socorro e 13 sobre programas de 
coping e de gestão do stress nestes profissionais, aos quais se aplicou uma grelha de análise 
que sistematizou: autor/data, grupo profissional da amostra e principais conclusões sobre 
estratégias de coping utilizadas e sobre programas de intervenção/gestão do stress e coping.
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Resultados

No que se refere às estratégias de coping, da aplicação da grelha resultou a Tabela I, que 
permite verificar que os 30 estudos eram de tipo empírico, sendo 17 com polícias, 9 com 
bombeiros e apenas 4 com paramédicos/técnicos de emergência pré-hospitalar, dos quais 4 
realizados em Portugal (um em bombeiros, um em técnicos de emergência pré-hospitalar 
e dois em forças policiais, respetivamente PSP e GNR). Verificou-se ainda que 4 estudos 
foram realizados entre 1985 e 1999, 3 entre 2000 e 2010 e 23 entre 2011 e 2021 (dois já 
em 2021), o que revela a importância crescente dada ao tema. Relativamente às estratégias 
de coping utilizadas, predomina a preferência por estratégias focadas no problema,  o que 
é expectável dado que os estudos se centram no stress no trabalho ou na perturbação de 
stress pós-traumático (PTSD) desencadeada em contextos de trabalho e, por natureza, 
estes grupos profissionais têm de, num curto espaço de tempo resolver problemas e atuar 
em situações de crise e emergência nas quais as suas tarefas são fundamentais para salvar 
vidas, repor ordem pública e reagir ao perigo. O coping focado na emoção parece estar 
mais associado ao sexo feminino ou a estratégias disfuncionais, tal como o coping de 
evitamento, correlacionando-se positivamente com a PTSD e com pior saúde mental 
visivel em elevados níveis de stress e de PTSD nos vários grupos.

Sendo fundamentais os programas de gestão de stress e de promoção de coping 
adaptativo, através da Tabela II verificou-se que foram encontrados 13 artigos 
publicados entre 1983 e 2018 (10 após 2000), sendo 9 de tipo empírico e 4 de tipo 
teórico, os quais pela sua pertinência foram incluídos (3 sobre programas para polícias 
e um para bombeiros). Os estudos empíricos descreviam programas direcionados para 
polícias (5 estudos), bombeiros (3 estudos) e apenas um para paramédicos (ainda 
estudantes), não sendo nenhum português. Os programas podiam: ser de várias 
semanas (10 a 16 semanas); ter entre 10 a 16 horas; ter conteúdos psicoeducativos 
de gestão do stress, resiliência, empatia, inteligência emocional, estratégias de coping 
e suporte social ou interpares; ser de tipo grupal ou individual; incluir critical incident 
stress debriefings ou exercício físico; e alguns tendo follow-up de 3 ou 6 meses e incluindo 
grupo de intervenção e grupo de controle. Constata-se, então, a necessidade crescente 
de programas de intervenção nestes grupos.
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Tabela I - Identificação de estudos sobre estratégias de coping em profissionais de socorro.

Autor (data) Profissão (n) Principais conclusões sobre estratégias de coping utilizadas

Acquadro- 
Maran et al. 

(2015)
617 polícias

Níveis moderados/elevados de stress e ansiedade. Uso de coping adaptativo 
(ex: ativo, aceitação e planeamento). Níveis e estratégias de coping variaram 
em função do género, função desempenhada e setor de operação; mulheres 
com mais stress organizacional e operacional; homens com funções de gestão 
de pessoal com menos stress. Stress associado a coping de auto-distração, nega-
ção e auto-culpabilização, e menos frequente o coping humor e planeamento.

Beaton et al.
(1999)

220 bombei-
ros e paramé-

dicos

Utilização de coping positivo com dimensões do Coping Responses of Rescue 
Workers Inventory estáveis durante 6 meses (avaliação secundária após si-
tuação traumática; distração comportamental e procura de suporte social; 
evitamento cognitivo-comportamental e entorpecimento; promoção de ati-
tudes positivas; auto-reflexão positiva; procura interna a nível filosófico e 
contemplativo). PTSD associada a coping de evitamento e entorpecimento.

Chamberlin 
& 

Green 
(2010)

51 bombei-
ros, 42 b. 

recrutas e 52 
b. com fatali-

dade

Bombeiros mais velhos com mais stress, sem diferenças na PTSD, existindo 
35% com stress e 10% com stress pós-traumático. Stress associado a mais 
coping de auto-culpabilização. PTSD associada a menos coping de suporte 
instrumental, e mais coping de procura suporte emocional, auto-distração, 
aceitação e ventilação das emoções.

Clark-Miller & 
Brady (2013) 811 polícias Polícias menos religiosos usaram mais coping adaptativo. Polícias protestan-

tes utilizaram mais coping adaptativo do que polícias católicos.

Conn 
& 

Butterfield 
(2013)

10 polícias

Coping usado para gerir PTSD secundária: autocuidado, suporte familiar/
outro apoio, falar com colegas, engagement emocional, ambiente de traba-
lho, ferramentas de saúde mental, personalidade; competências para aju-
dar e se relacionar com a vítima, vulnerabilidade da vítima; lembranças do 
evento, exposição continuada, exposição à natureza humana, fontes de stress 
adicionais. Auto-cuidado como fator protetor e ambiente de trabalho como 
fator de risco. Sem coping mal adaptativo, mas sentida falta de competências 
de saúde mental.

Daderman & 
Colli (2014) 101 polícias

Níveis elevados de coping e de sentido de coerência; níveis baixos de recursos 
espirituais/filosóficos na gestão do stress. Capacidade de gestão associada ao 
sentido de coerência e coping em situações de stress.

Doley et al. 
(2016)

277 
bombeiros

Mais stress associado a coping focado no problema e na emoção. Mobiliza-
ção de coping 3,5 anos após incidente crítico mas não após 7 anos.

Fonseca et al. 
(2021)

502 paramé-
dicos

(TEPH INEM)

Elevada resiliência, baixo stress e algum coping disfuncional (ex: evitamen-
to). Resiliência como fator protetor do stress, mas necessidade de promover 
coping adaptativo na gestão do stress associada à saúde ocupacional.

Frenkel et al. 
(2021) 2567 polícias

Toleram bem a pandemia, com pequenas diminuições no stress ao longo do 
tempo, mas necessidade de melhorar coping. Stress varia em função do sexo, 
experiência de trabalho, avaliação de stressores, regulação emocional e prepa-
ração; risco de infeção e comunicação deficiente como principais stressores.

Gomes & 
Afonso (2016)

95 polícias
(GNR)

54% com níveis elevados de stress. Coping focado no problema (ex: con-
fronto ativo) e regulação emocional (ex: aceitação da situação).

Hartley et al. 
(2013)

452 polícias Sem experiência militar avaliam eventos específicos como mais stressantes, 
sobretudo se implicam ameaças físicas/psicológicas. Necessidade de melho-
rar coping na gestão do stress. 

Hytten (1989) 57 bombeiros

14% apontam reações de stress como o mais perturbador do evento; 10% re-
fere que estas reações os impediram de desempenhar as tarefas de socorro. Mais 
experientes com menos stress pós-traumático. Melhor coping associado a terem 
tido exercícios de treino, simulação prévia e psicoeducação sobre reações de stress.

Kirkcaldy et al. 
(1995) 533 polícias Coping relacionado com a saúde mental e menor stress no trabalho. Stress 

no trabalho associado a menor  satisfação no trabalho.
Kirmeyer & 
Diamond 

(1985)
31 polícias

Personalidade tipo A (hostil, impaciente, competitivo) prefere coping ativo, 
focado no problema e independente da avaliação da situação. Personalidade 
tipo B (paciente, não competitivo) seleciona coping em função da situação.
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Autor (data) Profissão (n) Principais conclusões sobre estratégias de coping utilizadas

Kucmin et al. 
(2018)

159 
paramédicos

28% com stress pós-traumático. Coping focado na emoção associado a mais 
stress pós-traumático. Traço otimismo disposicional medeia a relação entre 
stress pós-traumático e coping focado na emoção.

LeBlanc et al. 
(2011)

22 
paramédicos

Nível de PTSD elevado em 13,6% e severo em 50%. Treino com cenários clíni-
cos aumentou a ansiedade e stress, mas dependente coping individual, que pode 
ser treinado/modificado. Menos stress e ansiedade associados a coping focado na 
tarefa, enquanto mais stress e ansiedade associados a  coping focado na emoção.

Lee et al. 
(2018)

212 bom-
beiros

500 civis

Bombeiros usam mais coping focado no problema, suporte social e pensamen-
to esperançoso (wishful). Menor PTSD associada a coping focado no problema 
e procura de suporte social nos bombeiros, mas não na população em geral.

Lee et al. 
(2019)

147 
bombeiros

Níveis elevados de stress, coping e resiliência. Uso de estratégias de coping po-
sitivas (ex: falar com colegas e familiares, praticar hobbies), mas 20% não usa 
estratégias ou são disfuncionais (ex: consumo de substâncias). Maior probabi-
lidade de uso de coping passivo (focado nas emoções e pensamento esperanço-
so “whishful”) e não ativo (ex: focado no problema, procura de suporte social). 
Resiliência associada a coping na gestão do stress e a perceção de saúde.

Ménard & 
Arter (2014) 1453 polícias

18,9% homens e 22,7% mulheres com PTSD; 13,6% homens e 11,6% 
mulheres com problemas de álcool. Coping de evitamento e stressores sociais 
associado a PTSD. 

Mushwana et 
al. (2019) 104 polícias

Mulheres com níveis mais elevados de stress. Coping focado no problema 
usado por homens e mulheres. Fontes de stress predominantes são de tipo 
organizacional e associadas a matar alguém no cumprimento do dever e as-
sistir/saber de colega morto no cumprimento do dever.

Nelson & 
Smith (2016) 134 polícias

Coping focado na emoção e características negativas do trabalho associados 
a mais depressão e ansiedade. Necessidade de programas de gestão de stress 
com monitorização e para redução do coping mal adaptativo. 

Oosthuizen 
& Koortzen 

(2006)
45 bombeiros

Bombeiros com mais recursos psicológicos gerem melhor o stress e usam coping 
com estratégias físicas (ex: exercício físico, desporto), cognitivas (ex: reavaliação, 
pensamento positivo), afetivas (ex: aceitação da reação emocional ao stress) e 
comportamentais (ex: procura de suporte social, resolução de problemas).

Padyab et al. 
(2016) 856 polícias Coping mal adaptativo associado a mais exaustão emocional e cinismo (di-

mensões do burnout).

Patterson 
(2003) 233 polícias

Coping focado no problema atenua o sofrimento no trabalho em situações 
traumáticas. Procura de apoio social e coping focado na emoção atenua rela-
ção entre eventos de vida e sofrimento.

Powell et al. 
(2014)

32 polícias 
(crimes contra 

crianças)

Coping adaptativo para gerir exigências psicológicas/emocionais do traba-
lho, apesar de alguns abandonarem as funções por stress elevado. Uso do 
debriefing informal, humor, foco no significado, importância das funções 
que desempenham, exercício físico, separação trabalho/família, controlo do 
fluxo de trabalho e distração mental.

Queirós et al. 
(2020a)

113 polícias 
(PSP)

88,4% com stress operacional elevado, 87,2% com stress organizacional ele-
vado, 10,9% com burnout e 53,8% com baixo coping resiliente. Utilização 
preferencial de coping focado na tarefa.

Ryu et al. 
(2020) 112 polícias Níveis moderados de  stress no trabalho; coping focado no problema e procura 

de suporte associados a mais bem-estar subjetivo e menos stress.

Sattler et al. 
(2014)

286 bombei-
ros voluntá-
rios e profis-

sionais

94% expostos a incidentes críticos e 52% participaram em critical incident stress 
debriefings, tendo 64% redução do stress após duas semanas. Coping focado na 
emoção e no problema, e existência de recursos pessoais associados a maior cres-
cimento pós-traumático; coping disfuncional associado a mais PTSD.

Vara et al. 
(2015)

415 bombei-
ros (voluntá-

rios)

Preferência por coping focado no problema, surgindo este associado a maior 
satisfação no trabalho e experiências de emoções positivas. Necessidade de 
incluir variáveis individuais no estudo sobre o trabalho dos bombeiros.

Wassermann 
et al. (2019) 120 polícias

Coping focado no problema, confrontativo e reavaliação positiva usados para 
gerir stress diário. Coping muda com o tempo e se aceitam menos responsa-
bilidades preferem menos coping confrontativo e mais focado no problema. 
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Autor (data) Profissão (n) Principais conclusões sobre programas de intervenção/gestão do stress 
e coping

Alkus 
& 

Padesky 
(1983)

Polícias

(teórico)

Importância do desenvolvimento de intervenções dirigidas ao stress nas forças 
policiais, para reduzir o impacto da profissão na sua saúde mental. Fontes de 
stress principais: exposição a estímulos potencialmente traumáticos; integra-
ção da noção de “ser polícia” no seu auto-conceito e imagem de masculinida-
de; estrutura organizacional, relação com chefias/colegas e com o sistema de 
justiça e comunicação social; vivências pessoais, familiares e sociais. Necessi-
dade de reconhecer os efeitos físicos, cognitivos, emocionais e comportamen-
tais do stress, e de ter uma estrutura menos hierárquica e mais participativa, de 
supervisores com melhor formação e de mudar procedimentos operacionais. 
Privilegiar programas de prevenção e não a intervenção.

Anshel & 
Brinthaupt 

(2014)
11 Polícias

Programa: seminário de 2h sobre coping aproximação/evitamento e durante 
10 semanas 2 sessões de 1h cada com coach de gestão de stress. Existiu redu-
ção de coping de aproximação mas sem alteração no coping evitamento.

Arnetz et al. 
(2013)

75 Polícias
(38 grupo 
controle)

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.

Brunsden et al. 
(2013)

Bombeiros
(teórico)

Importância do suporte social recebido de família, amigos e colegas, e da preven-
ção do stress, sua monitorização e gestão para impedir níveis críticos. Estratégias 
de coping focadas em abordagens terapêuticas tradicionais mais reativas e preventi-
vas do stress (ex: discussão informal, debriefings e critical incident stress debriefing).

Leonard & 
Alison (1999)

60 Polícias 
(30 grupo 
controle)

Grupo que recebeu critical incident stress debriefing após incidente crítico 
apresentou menor irritabilidade e mais coping adaptativo.

Lester et al. 
(1984) 55 Polícias

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 pro-
grama, melhoria do estado geral de humor, depressão, frustração, ansiedade, 
maus hábitos alimentares e sentimento de sobrecarga profissional.

Murta 
& 

Tróccoli 
(2007)

22 Bombeiros
(15 na avalia-
ção de neces-
sidades e 7 na 
intervenção)

Avaliação de necessidades e identificação de fontes de stress: poucas estratégias 
de coping adaptativas e eficazes, queixas psicossomáticas (ex: problemas diges-
tivos) e de tipo psicológico (ex: depressão e a desmotivação no trabalho). Pro-
grama focado em mudanças no contexto de trabalho, com 12 sessões de 90 
minutos cada centradas na psicoeducação, relaxamento, treino de assertividade, 
gestão do tempo, resolução de problemas e reestruturação cognitiva. Após pro-
grama, redução do stress e de sintomas somáticos, e aumento da auto-eficácia.

Patterson 
(2008)

Polícias
(teórico)

Necessidade de identificar fontes de stress e reações ao stress para desenvolver 
programas educacionais de gestão do stress e de suporte de pares. Sugerem um 
programa com 5 fases: apresentação do grupo e objetivos; eventos de vida e 
do trabalho stressantes; avaliação cognitiva; estratégias de coping; e finalização.

Patterson et al. 
(2014)

906 polícias
(teórico)

Revisão sistemática de intervenções (1984 a 2008) com efeito muito baixo. 
Necessidade de efetuar mais intervenções. Intervenções usavam: treino de ino-
culação de stress, EMDR, exercício físico, relaxamento, exercícios de escrita, re-
estruturação cognitiva, hábitos de vida saudáveis, treino de estratégias de coping.

Porter 
& 

Johnson 
(2008)

23 estudantes 
paramédicos
(11 grupo 
controle)

Intervenção grupal psicoterapêutica, com 12 sessões psicoeducativas semanais 
durante 4 meses e com: abordagem cognitiva-comportamental, suporte de 
pares, conhecimentos sobre expressão emocional e coping adaptativo. Após 
programa, maior abertura à expressividade emocional, mais coping focado no 
problema e na avaliação mais positiva das contingências, e redução dos níveis 
de stress e de burnout. 

Tabela II - Identificação de estudos sobre programas de intervenção/gestão do stress e coping em 
profissionais de socorro.
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Conclusão

Expostos frequentemente a situações stressantes, polícias, bombeiros e técnicos de 
emergência pré-hospitalar apresentam elevados níveis de stress e de PTSD, estando em 
risco de adoecer psicológico. Com a pandemia COVID-19 as condições de trabalho 
pioraram (EUROFOUND, 2020), existindo grande preocupação com a saúde mental 
devido ao aumento das fontes de stress, ansiedade, depressão, burnout e PTSD (Segers, 
2020; Xiang et al., 2020), sendo fundamental dotar estes profissionais de estratégias de 
coping que lhes permitam enfrentar o stress diário, já de si crónico, mas por vezes intenso 
e imprevisto, conseguindo ser funcionais numa era de adaptação constante. 

Os 30 estudos encontrados demonstram a associação entre coping disfuncional e 
problemas de saúde mental, e os 13 programas de intervenção focados na gestão do stress 
e promoção do coping adaptativo cujos resultados, embora com limitação de poucos 
participantes, revelam a pertinência do desenvolvimento de intervenções direcionadas para 
estes profissionais. Cabe, então, à saúde ocupacional definir estratégias de prevenção e de 
intervenção (Sinclair et al., 2020) que minimizem o sofrimento destes profissionais que 
sempre estiveram na linha da frente no combate à COVD-19 (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; Maiorano et al., 2020; Tahara et al., 
2021; Vagni et al., 2020). Novas abordagens como a monitorização regular do stress e do 
estado emocional utilizando apps ou plataformas de acesso fácil e com devolução de resultados 
(ex: Plataforma SOMSII Innovation & Research - Flexsaúde) e programas de intervenção 
que contemplem nos profissionais da linha da frente a complexa transação indivíduo/meio 
(Webster, 2014) e se associem a terapias complementares como a hipertermia (que parece 

Autor (data) Profissão (n) Principais conclusões sobre programas de intervenção/gestão do stress 
e coping

Romosiou et al. 
(2018)

50 polícias
(27 grupo 
controle)

Programa de intervenção grupal com 4 sessões de 4 horas cada, sobre inteligên-
cia emocional, empatia, resiliência e competências de gestão do stress; follow-up 
3 meses depois. Após programa, melhoria na inteligência emocional, empatia, 
resiliência e competências de gestão de stress, mesmo após 3 meses.

Sawhney et al. 
(2018)

268 Bom-
beiros

Identificação de estratégias de recuperação do stress (ex: conversas relacionadas 
com o trabalho ou com o stress experienciado, tempo com os colegas/supervi-
sores, exercício e atividades recreativas, relaxamento, e experiências de mestria). 
Maior uso de estratégias de recuperação associado a melhor saúde mental.

Throne et al. 
(2000)

41 Bombeiros
(20 grupo 
controle)

Programa de intervenção de 16 semanas, focado na prática de exercício fí-
sico para reduzir a resposta psicofisiológica ao stress. Após programa, me-
nos sintomas psicofisiológicos de stress e menos ansiedade. Exercício físico 
como componente de intervenção fundamental nos bombeiros. 
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reduzir os sintomas de PTSD, Queirós et al., 2020b), constituem um caminho promissor 
para o bem-estar e saúde mental destes grupos profissionais. 
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