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"Ao examinar a doença, ganhamos sabedoria sobre anatomia, fisiologia e biologia. Ao 

examinar a pessoa com doença, ganhamos sabedoria sobre a vida." 

- Oliver Sacks  
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Resumo 
 
Introdução: Os corpos de Bombeiros, seja qual for a instituição que representem 

(voluntários, sapadores, municipais), têm, de há um ano a esta parte, a responsabilidade 

acrescida de dar resposta a um número inigualável de ocorrências relacionadas, ou não, 

com a COVID-19, devendo, para o efeito, estar preparados tanto a nível emocional 

como físico, técnico e operacional. Objetivos: Analisar o impacto da pandemia da 

COVID-19 numa corporação de bombeiros voluntários e desenvolver um projeto de 

intervenção de acordo com as necessidades encontradas. Método: Com base na 

Metodologia do Planeamento em Saúde, foi desenvolvido um projeto de intervenção 

comunitária, dirigido a uma corporação de bombeiros voluntários do Alentejo Central. 

Os dados obtidos no diagnóstico de situação e avaliação foram tratados através do excel 

e software estatístico “Statistical Package for the Social Sciences” (SPSS) para 

Windows. Resultados: Verificaram-se alguns défices de conhecimento da população 

estudada em questões relacionadas com a cadeia de transmissão do vírus SARS-COV-2 

e uso correto de equipamentos de proteção individual, bem como a existência de 

maiores níveis de ansiedade e stress face à atual pandemia. No final do projeto de 

intervenção, observou-se um aumento do nível de conhecimentos e de adesão a 

estratégias de cooping. Conclusão: O empoderamento dos bombeiros e chefias revelou 

ser uma estratégia eficaz, contribuindo para a capacitação e promoção da saúde física e 

mental da corporação. A experiência no cargo, a idade mais avançada, a função e o 

cargo na corporação revelaram também impactos positivos no combate à pandemia da 

COVID-19. 

 

Palavras-chave: COVID-19; ansiedade; stress; capacitação profissional; corpo de 

bombeiros. 
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Abstract  
 
Introduction: Fire fighter departments, whatever the institution they represent 

(volunteers, sappers, municipalities), have, for a year now, the added responsibility of 

responding to an unequalled number of occurrences related, or not, to Covid -19, and 

for this purpose, they must be prepared both emotionally and physically, technically and 

operationally. Objectives: to analyze the impact of the COVID-19 pandemic on a 

volunteer fire brigade and develop an intervention project according to any needs that 

may be found. Methodology: Based on the Health Planning Methodology, a 

community intervention project was developed, aimed at a voluntary fire brigade in 

Central Alentejo. The data obtained in the diagnosis of the situation and evaluation were 

treated using the statistical software “Statistical Package for the Social Sciences” 

(SPSS) for Windows. Results: There were some knowledge deficits on the studied 

population on issues related to the transmission chain of the SARS-COV-2 virus and the 

correct use of personal protective equipment, as well as the existence of higher levels of 

anxiety and stress compared to the current pandemic. At the end of the intervention 

project, there was an increase in the level of knowledge and adherence to cooping 

strategies. Conclusion: The empowerment of firefighters and managers proved to be an 

effective strategy, contributing to the training and promotion of physical and mental 

health of the corporation. Experience in the position, older age and function and 

position in the corporation also revealed positive impacts in facing the COVID-19 

pandemic. 

 

Keywords: COVID-19; Anxiety; Stress; Professional Training; Fire and rescue 

personnel. 

  



 
  

7 
 

Pandemia do COVID-19: impacto numa corporação de bombeiros voluntários. 

Índice 

 

1. INTRODUÇÃO .......................................................................................................... 12 

2. ENQUADRAMENTO TEÓRICO ............................................................................. 17 

2.1. COVID-19 ............................................................................................................ 17 

2.2. Stress, Ansiedade e Depressão ............................................................................ 25 

2.3. Modelo teórico de Nola Pender .......................................................................... 33 

3. CARATERIZAÇÃO DO CONTEXTO DO PROJETO DE INTERVENÇÃO 

COMUNITÁRIA ............................................................................................................ 37 

3.1. Caraterização do ACES Alentejo Central ........................................................... 37 

3.2. Caraterização da Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados do ACES 

Alentejo Central .......................................................................................................... 40 

3.3. Caraterização da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários ............. 42 

4. METODOLOGIA DO PLANEAMENTO EM SAÚDE............................................ 44 

4.1. Diagnóstico da Situação ...................................................................................... 44 

4.1.1. Caraterização da população alvo .................................................................. 47 

4.1.2. Apresentação e análise dos resultados .......................................................... 48 

4.1.3.  Problemas identificados  .............................................................................. 53 

4.2. Determinação das prioridades ............................................................................ 52 

4.3. Definição dos objetivos ....................................................................................... 55 

4.4. Seleção das estratégias ........................................................................................ 55 

4.5 Preparação Operacional e Implementação ......................................................... 56 

4.5.1. Previsão de recursos ..................................................................................... 63 

4.5.2. Cronograma .................................................................................................. 64 

4.6 Monitorização e avaliação do projeto de intervenção ......................................... 64 

5. ANÁLISE DAS COMPETÊNCIAS DESENVOLVIDAS ........................................ 74 



 
  

8 
 

Pandemia do COVID-19: impacto numa corporação de bombeiros voluntários. 

25.2. Competências específicas do enfermeiro especialista em Enfermagem 

Comunitária e de Saúde Pública. ................................................................................ 77 

5.3.  Competências do Grau de Mestre ...................................................................... 83 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS ..................................................................................... 85 

BIBLIOGRAFIA ............................................................................................................ 87 

APÊNDICES .................................................................................................................. 91 

ANEXOS.......................................................................................................................125 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

9 
 

Pandemia do COVID-19: impacto numa corporação de bombeiros voluntários. 

Índice de Gráficos 
 
 
 
Gráfico 1 - Evolução da vacinação contra a COVID-19 em Portugal............................ 21 

Gráfico 2 - Percentagem da população espanhola vacinada contra a COVID-19 em 

Espanha ........................................................................................................................... 22 

Gráfico 3  -  Distribuição por faixa etária.    Gráfico 4 - Distribuição do sexo ........... 47 

Gráfico 5 - Nível de escolaridade      Gráfico 6 - Cargo/função .................................. 48 

Gráfico 7 - Resultados do questionário avaliativo – Tópico: Formas de transmissão ... 65 

Gráfico 8 - Resultados do questionário avaliativo – Tópico: Cadeias de transmissão ... 66 

Gráfico 9 - Resultados do questionário avaliativo – Tópico: Quarentena e isolamento 

profilático ....................................................................................................................... 67 

Gráfico 10 - Resultados do questionário avaliativo – Tópico: Utilização de 

Equipamentos de Proteção individual (EPI) ................................................................... 68 

Gráfico 11 - Resultados do questionário avaliativo – Tópico: Causas e fatores primários 

de stresse e de ansiedade associados à COVID-19” ....................................................... 68 

Gráfico 12 - Resultados do questionário avaliativo – Tópico: Sintomas de stresse e de 

ansiedade – relação entre desempenho laboral e stresse e ansiedade ............................. 69 

Gráfico 13 - Resultados do questionário avaliativo – Tópico: Fatores de risco ............. 70 

 

Índice de Figuras  
 
Figura 1 - Impacto da pandemia do COVID_19 na saúde mental.................................. 24 

Figura 2 - Critérios da ansiedade patológica .................................................................. 31 

Figura 3 - Modelo de Promoção da Saúde (MPS) de Nola Pender ................................ 35 

Figura 4 - Estrutura Orgânica da ARSA ......................................................................... 38 

Figura 5 - Distribuição das inscrições na UCSP ............................................................ 41 

 

 

 
 
 
 



 
  

10 
 

Pandemia do COVID-19: impacto numa corporação de bombeiros voluntários. 

Índice de Tabelas 
 

Tabela 1 - Estatísticas descritivas ................................................................................... 50 

Tabela 2 - Depressão, ansiedade e stress (DASS) .......................................................... 50 

Tabela 3 - Comparação por género dos níveis de conhecimento ................................... 51 

Tabela 4 - Comparação por idade ................................................................................... 51 

Tabela 5 - Comparação por escolaridade ....................................................................... 52 

Tabela 6 - Comparação por cargo................................................................................... 52 

Tabela 7 - Plano de formação para Sars-Cov-2 (Covid-19) ........................................... 60 

Tabela 8 - Plano de formação para gestão da ansiedade do stress ................................. 62 

Tabela 9 - Recursos financeiros suportados pela autora do projeto ............................... 63 

 

 

Índice de Quadros  

 
Quadro 1 - Cronograma de implantação......................................................................... 63 

 

Índice de Apêndices   
 
Apêndice I – Guião do questionário I ............................................................................. 92 

Apêndice II – Formações ministradas aos bombeiros voluntários ................................. 96 

Apêndice III – Questionário II - Avaliação dos conhecimentos .................................. 106 

Apêndice IV – Resultados estatísticos sobre o questionário II .................................... 112 

Apêndice V – Grelha de avaliação ............................................................................... 117 

Apndice VI – Folletos da Covid 19 e Gestião do stresse e ansiedade...........................119 
 
 

Índice de Anexos 

Anexo I – Escala DAAS ............................................................................................... 126 

Anexo II –  Parecer Nº 06/2021 da comissão de ética do IP Beja ................................ 127 

 
 



 
  

11 
 

Pandemia do COVID-19: impacto numa corporação de bombeiros voluntários. 

 
 
 

Lista de Abreviaturas, Acrónimos e Siglas 
 
 
ACES  Agrupamento de Centros de Saúde 

ARSA   Administração Regional de Saúde do Alentejo 

 CS    Centro de Saúde 

CSP   Cuidados de Saúde Primários 

DASS   Escala de Depressão Ansiedade e Stress 

DGS    Direção Geral de Saúde 

ECDC  European Centre for Disease Prevention and Control 

ECSP   Enfermagem Comunitária e de Saúde Pública  

EEECSP  Enfermeiro Especialista em Enfermagem Comunitária e de Saúde 

Pública  

FAHP Processo de Hierarquia Analítica Fuzzy 

FDM Método Fuzzy Delphi 

FDNY  New York City Fire Department (Corpo de Bombeiros da Cidade de 

Nova Iorque)  

INE  Instituto Nacional de Estatística 

OE  Ordem dos Enfermeiros 

OMS  Organização Mundial de Saúde 

PNS  Plano Nacional de Saúde 

REPE    Regulamento do Exercício Profissional dos Enfermeiros  

SNS   Sistema Nacional de Saúde 

UCSP   Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados  

URAP  Unidade de Recursos Assistenciais Partilhados  

USF   ni a  e   e  Sa  e Familiar 

USP   ni a  e   e  Sa  e P  li ca 

OMS   Organização Mundial de Saúde 

MPS               Modelo de Promoção da Saúde 
 
  



 
  

12 
 

Pandemia do COVID-19: impacto numa corporação de bombeiros voluntários. 

1. INTRODUÇÃO  
 

O presente relatório surge no contexto de finalização do Mestrado de 

Enfermagem em Associação na área de especialização: Enfermagem Comunitária e de 

Saúde Pública, da Escola Superior de Saúde de Portalegre, Escola Superior de 

Enfermagem São João de Deus da Universidade de Évora, Escola Superior de Saúde de 

Beja, Escola Superior de Saúde de Setúbal e Escola Superior de Saúde Dr. Lopes Dias 

de Castelo Branco, na área de Especialidade de Enfermagem Comunitária e de Saúde 

Pública e pretende relatar o trabalho desenvolvido durante os estágios realizados sobre a 

temática: “Pan e mia  o COVID-19: impacto numa corporação de bombeiros 

voluntários”. 

Este tema justifica-se devido ao alto grau de relevância deste estudo, face à atual 

crise pandémica mundial, ao espaço temporal em que os estágios decorreram e à 

população alvo deste projeto de intervenção comunitário. Com efeito, os trabalhadores 

da linha de frente ao combate da pandemia global correm um risco maior de infeção, o 

que resulta no aumento do absentismo no trabalho, assim como, no desenvolvimento de 

patologias relacionadas com o stress e a ansiedade. 

Lima et al. (2020), confirmam esta convicção através do seu estudo recente, no 

qual se evidenciou que o absenteísmo por infeção respiratória aguda entre bombeiros 

cresceu desde o início da pandemia. Deste modo, foi recomendado pela OMS o 

confinamento no domicílio em caso de infeção ou suspeita de contágio pelo novo 

coronavírus. 

Adicionalmente, considerando a emergência global das infeções por COVID-19, 

os cuidados preventivos são a única opção que resta para restringir a sua disseminação. 

De referir que as infeções associadas ao novo coronavírus podem-se espalhar por 

contacto, gotículas e transmissão aérea. Estas transmissões, podem ser, no entanto, 

minimizadas com a adoção de medidas preventivas adequadas. 

Os trabalhadores de saúde que atuam em departamentos de emergência estão em 

maior risco do que outro tipo de trabalhadores. A revisão de literatura de Beck et al. 

(2011) salientou que variáveis sociodemográficas como a idade, sexo, profissão, local 

de trabalho e as variáveis psicológicas como o baixo suporte social e autoeficácia 
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podem influenciar no desencadear de stress, ansiedade e depressão nos profissionais de 

saúde. 

 

Os efeitos psicológicos adversos do trabalho como bombeiro decorrem de 

situações onde a segurança física é ameaçada ou em situações causadas por incidentes 

traumáticos, trabalho por turnos e questões organizacionais, incluindo a desadequação 

de recursos. Diversos incidentes foram identificados como causadores de níveis mais 

elevados de stress nos bombeiros incluindo os incidentes invulgares, grandes desastres e 

eventos terroristas, testemunhar a morte ou a lesão de colegas de trabalho (Hossain et 

al., 2020; Jonhson et al., 2018). 

Grande parte dos estudos sobre o impacto psicológico do combate a incêndios e 

transporte de pessoas infetadas tem o objetivo de analisar as taxas de prevalência de 

depressão, stress e outras doenças psicológicas nos bombeiros. As taxas de prevalência 

têm variado de forma substancial, dependendo do grupo específico de bombeiros 

estudados e das medidas utilizadas para determinar os níveis de prevalência (Bhatraju et 

al., 2020).  

Além disso, conforme já referido, existe um conjunto de alterações na saúde 

mental que podem afetar os bombeiros e os seus efeitos são muito abrangentes. Como 

exemplo, o transtorno de stress pós-traumático, que se caracteriza pela combinação de 

sintomas como ansiedade, agitação, hiperconsciência, mudanças drásticas de humor ou 

criar determinadas crenças, por um período que pode ir de poucas horas até vários 

meses. 

No entanto, os sintomas podem ser mais vastos e incluir síndromes de stress com 

manifestação tardia, em que o trauma psicológico só é reconhecido após o evento - 

nomeadamente após uma operação prolongada de busca e resgate, ou resultante do 

stress por períodos prolongados, ininterruptos (como turnos repetidos de 24 horas) – 

situação muito comum. 

 Os bombeiros voluntários são responsáveis, por cerca de, 69% do serviço geral 

prestado em todo o mundo. Na sua atividade os bombeiros salvam vidas e protegem 

propriedades em tempos de perigo e desastres. Para fazer isto e outras atividades, devem 
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primeiro ser saudáveis, possuir condições de segurança para serem capazes de responder 

prontamente a qualquer emergência.  

De igual modo, a quantidade de solicitações de trabalho aumentou durante a 

pandemia, sendo notório o aumento da quantidade de doentes e do volume de 

ocorrencias e solicitações. O FDNY observou um aumento de 50% no volume de 

chamadas em abril. Quando ocorreu a diminuição das chamadas, verificou-se um maior 

número de ocorrências relacionadas com alterações da função respiratória e cardíaca 

(Wang, 2020). 

Muitos dos bombeiros trabalham em turnos de 24 horas e o tempo é escasso, não 

permitindo relaxar. Perante estas e outras adversidades desencadeantes de stress, 

depressão e ansiedade nestes socorristas, existe um aumento significativo de problemas 

de saúde e alterações no comportamento. 

Grande parte dos estudos que pretendem verificar o impacto no psicológico dos 

bombeiros afetos ao combate a incêndios e transporte de pessoas infetadas, dá um 

especial enfoque às taxas de prevalência da depressão, stress e outras doenças 

psicológicas. Estas têm variado de forma substancial, dependendo do grupo específico 

de bombeiros estudados e das medidas utilizadas para determinar os níveis de 

prevalência (Bhatraju et al., 2020).  

De acordo com Parker et al. (2020) a depressão é a resposta emocional mais 

comum durante a fase de desilusão, e pode surgir como resposta a desastres e até à 

recuperação. Esta fase coincide com alterações na rotina.  

Um dos principais fatores de stress é a sensação de insegurança relacionada com 

equipamento de proteção no contato com os utentes. Como socorristas, os bombeiros 

estão habituados a utilizar luvas e máscaras, mas a COVID-19 alterou as 

recomendações para a utilização eficaz do uso dos equipamentos de proteção individual. 

Atualmente estes profissionais utilizam as máscaras N95 e óculos de proteção 

recomendados, em todas as chamadas (Wang et al., 2020). De acordo com os autores, o 

medo de contrair  a Covid-19 é elevado, e ficar com sequelas na saúde, ou o risco de 

perder o trabalho devido à doença ou à permanência em quarentena. Os bombeiros estão 

permanentemente sujeitos a riscos previsíveis, mas a doença Covid-19 coloca em risco 
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os seus próprios familiares desconhecendo-se as consequências que podem derivar para 

estes.  

O stress resultante do trabalho profissional desempenhado (ocupacional) tem 

impactos negativos sobre os funcionários e sobre as instituições onde estes 

desempenham a sua atividade. Podem resultar em efeitos psicológicos, físicos e 

organizacionais. A ansiedade, a depressão, a exaustão nervosa, a irritabilidade, atitudes 

agressivas, descontrolo emocional súbito e comportamento impulsivo, são alguns dos 

efeitos psicológicos resultantes do stress resultante do trabalho profissional 

(ocupacional) (Darvishi et al., 2014; Magnavita, 2000). 

Salientam-se os efeitos físicos e psicológicos mais conhecidos, que incluem 

dores de cabeça, aumento da frequência cardíaca, hipertensão, doença cardiovascular, 

distúrbios musculoesqueléticos, doença pulmonar, distúrbios digestivos, doença renal, 

artrite reumatoide, distúrbios do sono e distúrbios do sistema imunológico (Darvishi et 

al., 2014).  

Considerando a frequência com que os bombeiros estão expostos a agentes de 

stress relacionados com a sua profissão e os graves resultados que daí adveem é 

importante planear e implementar programas eficazes para reduzir e controlar estes 

agentes (stressores). Como exemplo, as técnicas MCDM – técnicas de tomada de 

decisão multicritérios, que se baseiam em cálculos matemáticos e mentais, e 

desempenham um papel importante na superação de dificuldades, encontrando as 

respostas adequadas tendo em conta os requisitos específicos responsáveis pela tomada 

de decisão (Kazemi et al., 2018; Sun, 2010). 

O estudo de Fazel Rajab et al. (2020) teve como objetivo identificar e verificar 

quais os agentes resultantes da atividade profissional, com maior impacto em gerar 

stress nos bombeiros através do método fuzzy delphi (FDM) e do processo de hierarquia 

analítica fuzzy (FAHP). Os resultados do FAHP mostraram que entre as quatro 

dimensões principais o que mais se salientava era, o fator relacionado com a gestão. E 

ficou igualmente demonstrado que os agentes causadores de stress com maior 

relevância apontados pelos bombeiros, foram a nível financeiro considerando ter uma 

remuneração inadequada, receio de estarem expostos a explosões em locais de 
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incidentes, fumos tóxicos produzidos durante os incêndios e falta de interesse 

relativamente às medidas de segurança demonstrada pelos responsáveis.  

Alguns estudos recentes sobre o stress enfatizam a capacidade de cultivar a 

equanimidade, calma e compostura perante uma situação difícil. O estudo de Jong-Hyun 

Lee et al. (2020) relatou que a atenção plena pode reduzir o stress.  

O termo atenção plena pode ser definida de muitas formas, tal como o processo 

de evitar percecionar de forma rígida tudo o que se passa, de tratar cada evento como se 

fosse a primeira vez que o estamos a experienciar e prestar atenção aos pensamentos e 

sentimentos que surgem sem julgá-los (Khoury et al., 2015). Isto significa que é a forma 

de estar recetivo para o experienciado em vez de agir de forma reflexiva.  

A pandemia de COVID-19 acentuou alguns aspetos destes problemas de stress e 

ansiedade de forma significativa. O distanciamento social afetou e isolou as pessoas 

durante muito tempo e afastou-as do serviço. A impossibilidade de se envolver em 

atividades sociais aumenta o stress.  

Tendo em conta os motivos expostos, o trabalho desenvolvido no estágio teve 

como objetivos: Analisar o impacto da pandemia de COVID-19 numa corporação de 

bombeiros voluntários de um Concelho do Alentejo Central e Desenvolver um projeto 

de intervenção junto desta população, tendo em conta as necessidades encontradas, 

nomeadamente, as necessidades formativas ao nível dos conhecimentos sobre a infeção 

por SARS-CoV-2 e sobre a gestão de stress e ansiedade.  

Este trabalho pretende relatar todo o percurso no desenvolvimento do projeto de 

intervenção comunitária, seguindo a metodologia de Planeamento em Saúde, 

permitindo, no final, avaliar se os objetivos propostos inicialmente foram atingidos. 

Na parte final deste relatório será realizada uma análise reflexiva sobre as 

competências desenvolvidas no âmbito da Enfermagem Especialista e do grau 

académico de Mestre. 

Este trabalho foi redigido segundo o novo acordo ortográfico e seguindo as 

normas de elaboração e apresentação de trabalhos escritos do Instituto Politécnico de 
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Portalegre e referenciação bibliográfica segundo a American Psychological Association 

[APA], 6ª edição. 

 

 

2. ENQUADRAMENTO TEÓRICO 
 

Antes de dar início a qualquer projeto de Intervenção Comunitária é essencial 

contextualizar a temática em causa, com base nos conhecimentos e evidências mais 

atuais. 

Neste sentido, foi realizada uma revisão exaustiva da literatura existente no 

âmbito do tema em estudo, nomeadamente no que diz respeito aos conceitos que irão 

ser abordados ao longo deste trabalho, de forma a construir um quadro teórico e 

conceptual compreensivo para sustentar a existência e coesão deste estudo e apoiar a 

análise dos resultados obtidos e a reflexão final a realizar sobre os mesmos. 

Por “literatura” enten e-se todo o material académico relevante existente sobre 

um determinado tema: livros, artigos científicos, artigos de jornais, registos históricos, 

teses e dissertações, entre outros. Por outro, lado a revisão da literatura compreende o 

processo de busca, análise e descrição de um corpus de conhecimento em busca de 

resposta a uma pergunta específica (Lakatos & Marconi, 2003).  

 

Assim, a pesquisa bibliográfica efetuada destinou-se a a reunir um corpus de 

estudos sobre a Pandemia da COVID-19 e sobre stress, ansiedade e depressão em 

contexto pandémico. Para complementar o necessário enquadramento teórico deste 

estudo, foi abordado também o Modelo Teórico de Capacitação de Adulto da Nola 

Pender. 

2.1. COVID-19 
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A pandemia de COVID-19 - ou de coronavírus, como é também conhecida - e 

que se disseminou a nível global, causando até ao momento, milhões de vítimas 

confirmadas em 192 países ou territórios, foi originada pelo coronavírus SARS-CoV-2. 

A 31 de dezembro de 2019, foi relatado um conjunto de casos de pneumonia de 

etiologia desconhecida em Wuhan, na província chinesa de Hubei. A 9 de janeiro de 

2020 a China relatou um novo coronavírus na filogenia SARS-CoV como o agente 

causador deste surto, na sequência do qual a OMS declarou uma emergência de saúde 

pública. A doença associada é atualmente referida como a nova doença de coronavírus 

2019 (COVD-19)1.  

Em março de 2020, a OMS declarou a infeção pelo novo vírus SARS-CoV-2 

como pandemia. Em Portugal, o primeiro caso de COVID-19 foi diagnosticado a 2 de 

março de 2020. Seguiu-se um aumento do número de casos, com declaração de Estado 

de Emergência pelo Presidente da República, a 22 de março de 2020, consecutivamente 

prolongado até ao dia 2 de maio do mesmo ano. Durante este período, foram 

implementadas profundas reestruturações nos cuidados de saúde tendo em conta a 

crescente necessidade de resposta para o tratamento destes doentes, mas também a 

elevada transmissibilidade do vírus e a necessidade de contenção da infeção, ao mesmo 

tempo que era imperativo garantir o acesso aos cuidados médicos aos doentes com 

outras patologias e/ou condições clínicas. 

A apresentação clínica da COVID-19 varia de pneumonia assintomática grave 

com síndrome de desconforto respiratório agudo ao choque séptico e falência de 

múltiplos órgãos que podem resultar em morte. De acordo com a OMS, a maior parte 

dos casos recuperam, sendo que 14% desenvolvem doenças mais graves e 6% 

experimentam doenças críticas que exigem cuidados médicos especializados como a 

ventilação mecânica (Holshue et al., 2020). 

Considerando a emergência global das infeções por COVID-19, os cuidados 

preventivos são a única opção que resta para restringir a sua disseminação. As infeções 

                                                 
1 European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Infection prevention and control for the 
care of patients with 2019-nCoV in healthcare settings 2020 [updated February 2020; cited 2020 11 
March]. Available from: https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/nove-coronavirus-
infectionprevention-control-patients-healthcare-settings.pdf  

https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/nove-coronavirus-infectionprevention-control-patients-healthcare-settings.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/nove-coronavirus-infectionprevention-control-patients-healthcare-settings.pdf
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associadas ao coronavírus podem-se espalhar por contacto, gotículas e transmissão 

aérea. Estas transmissões serão minimizadas com a adoção de uma prevenção adequada 

(Woolhouse et al., 2012). 

De acordo com a OMS (2020) identificar pacientes infetados ou suspeitos é o 

primeiro passo, o qual ajudará as equipas médicas a circunscrever a infeção por 

COVID-19 padrão, com vista a prevenir e controlar procedimentos de gestão e evitar 

riscos desnecessários de transmissão nosocomial. 

A base de prevenção contra a infeção viral faz-se através da prática rotineira do 

uso de sabão/desinfetante para as mãos e da utilização de equipamento de proteção 

individual como as luvas. Para proteger o maior número possível de pessoas torna-se 

necessário, a coordenação entre todas as partes interessadas. Ou seja, para minimizar os 

riscos é essencial reduzir a probabilidade de ocorrência de danos graves e irreversíveis 

nas pessoas.  

Todas as pessoas responsáveis pela implementação de medidas de prevenção e 

controlo de infeções em ambientes específicos devem conhecer as normas relevantes 

sobre as práticas de rotina e precauções adicionais, legislação de saúde e segurança 

ocupacional. É um dever de todos conhecer e colaborar nas medidas definidas para o 

controlo desta doença. 

Os coronavírus são endêmicos na população humana e são responsáveis por até 

30% das infeções respiratórias anuais e que resultam em rinite, faringite, sinusite, 

bronquiolite e pneumonia (Canducci et al., 2008). 

Embora esteja, principalmente, associada a problemas respiratórios 

autolimitados e infeções relativamente ligeiras, a infeção por esses vírus pode resultar 

em doença grave em neonatos, idosos e pessoas com comorbilidades subjacentes (De 

Witt et al., 2016). No entanto, os coronavírus presentemente são considerados ameaças 

potenciais para a saúde global do público após o surgimento da SARS-CoV em 2002 

(9% CFR) e MERS-CoV em 2012 (35% CFR). 

Inicialmente, o tratamento consistia no tratamento paliativo dos sintomas e era a 

única opção para pacientes com doença grave por SARS ou MERS e não existiam 
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terapias ou vacinas aprovadas. Presentemente, existem vários laboratórios a produzir 

vacinas e em fase de experimentação de possíveis antiviricos para tratamento profilático 

e terapêutico destas infeções. A ventilação mecânica e terapia de resgate pulmonar 

foram utilizados para SARS, mas tiveram benefícios limitados para Pacientes com 

MERS (Chan et al., 2015). 

Após meses intensos de investigação foram finalmente desenvolvidas vacinas 

contra a COVID-19, as quais demonstraram possuir uma eficácia de até 95% na 

prevenção de infeções sintomáticas da doença. Em março de 2021, já existiam 12 

vacinas com autorização de, pelo menos, uma autoridade reguladora nacional para 

serem usados na vacinação das populações: duas vacinas de RNA (a vacina da Pfizer–

BioNTech e a vacina da Moderna), quatro vacinas inativadas convencionais (BBIBP-

CorV, CoronaVac, Covaxin e CoviVac), quatro vacinas de vetor viral (Sputnik V, a 

vacina Oxford–AstraZeneca, a Convidecia e a vacina Janssen, desenvolvida pela 

Johnson & Johnson) e duas vacinas de subunidade proteica (EpiVacCorona e RBD-

Dimer). Para além das vacinas já aprovadas, existiam ainda, nessa data - março de 2021 

- mais 308 vacinas candidatas, as quais se encontravam em vários estádios de 

desenvolvimento, com 73 em pesquisa clínica, incluindo 24 em testes de fase I, 33 em 

testes de fase II e 16 na fase III2. 

A 11 de setembro de 2021, Portugal tinha 85,8% da sua população (8.815.569 

habitantes) vacinada com pelo menos uma dose da vacina contra a Covid-19 e 78,8% 

(8.097.561) com a vacinação completa, conforme é possível verificar no gráfico 1, em 

baixo. 

 

                                                 
2  «COVID-19 vaccine development pipeline (Refresh URL to update)». Vaccine Centre, London School 
of Hygiene and Tropical Medicine. 1 de março de 2021[Consultado em 13 de setembro de 2021] 
 
 

https://vac-lshtm.shinyapps.io/ncov_vaccine_landscape/
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Gráfico 1 - Evolução da vacinação contra a COVID-19 em Portugal 
Fonte: https://ourworldindata.org/covid-vaccinations?country=PRT 

 

  Portugal conseguiu assim, pelo menos no que à vacinação contra a Covid-19 diz 

respeito, ultrapassar a vizinha Espanha, que quase um mês depois, a 3 de outubro de 

2021, registava 78,61% da sua população com a vacinação completa  e 80,71% com a 

vacina parcial, ou seja, vacinada com apenas uma dose, conforme gráfico 2, abaixo.  
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Gráfico 2 - Percentagem da população espanhola vacinada contra a COVID-19 em Espanha 

Fonte: https://ourworldindata.org/covid-vaccinations?country=ES 

 

A pandemia do novo coronavírus SARS-CoV-2 de 2019, que originou a doença de 

COVID-19 e representou uma emergência global de saúde pública, teve graves 

consequências para as vidas das pessoas e da sua saúde mental (Zhou et al., 2020). 

Com efeito, a gravidade das medidas de bloqueio impostas à população, devido à 

pandemia da COVID-19, variou na Europa. Espanha, por exemplo, impôs um dos 

bloqueios mais longos e rígidos. Esta medida foi ajustada após os profissionais de saúde 

que trabalharam com crianças relatarem níveis elevados de stress e ansiedade entre os 

grupos de idades mais jovens.  

De acordo com o Office of National Statistics, mais de 25 milhões de pessoas no 

Reino Unido experimentaram altos níveis de ansiedade no final de março, quando o 

bloqueio foi anunciado. A pesquisa constatou que os níveis aumentados de ansiedade, 

estavam relacionados principalmente, com preocupação com o bem-estar pessoal (8,5 
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milhões), segurança no emprego (6,2 milhões) e o impacto da Covid-19 nas suas 

finanças (5,3 milhões). 

O instituto de saúde pública belga - Sciensano - também coligiu as experiências 

de 44.000 entrevistados e os resultados demonstram graves implicações para o aumento 

da crise na saúde mental. O relatório concluíu que os transtornos depressivos 

aumentaram drasticamente de 10% em 2018 para uma taxa atual de 16%. Além disso, a 

pesquisa descobriu que pessoas com idades entre 16 e 24 anos, estariam entre as mais 

afetadas. A prevalência de depressão triplicou em mulheres jovens (30%) e 

quadruplicou em homens jovens (29%). 

Um estudo francês entrevistou 2.000 funcionários para verificar os impactos do 

teletrabalho na saúde mental. Descobriu que 18% dos teletrabalhadores apresentavam 

sintomas de ansiedade severa, depressão e outros transtornos mentais. Esse número foi 

ainda maior para aqueles confinados em casal (20%) ou com um filho (22%). O estudo 

também descobriu que foram principalmente as mulheres que relataram que sua saúde 

mental havia sido afetada negativamente. Acredita-se que isso possa ser atribuído aos 

múltiplos papéis que as mulheres estão tendo, ao assumir tarefas tanto no âmbito 

doméstico, quanto a nível profissional, durante a pandemia. 

As universidades italianas também começaram a fazer pesquisas sobre os efeitos 

da pandemia na saúde mental. A Itália foi o primeiro país europeu a ter um surto 

considerável de COVID-19 e a situação em regiões como a Lombardia, foi devastadora. 

O Dr. Rodolfo Rossi, pesquisador da Universidade de Roma, disse que os resultados 

confirmaram suas expectativas: “po e mos ver um aumento na prevalência  e  ansie a  e, 

 e pressão e insônia”. Os resulta os  o questionário on-line demonstraram que 37% dos 

entrevistados, tinham sintomas de stresse pós-traumático, 17% sintomas depressivos, 

20% ansiedade severa, 7% insónia e 21% stress. 

De uma forma geral, todos os estudos que analisaram os distúrbios psicológicos 

durante a pandemia relataram que os indivíduos afetados apresentaram vários sintomas 

de trauma mental, como o sofrimento emocional, depressão, alterações de humor, 

irritabilidade, insónia e stress (Brooks et al., 2020). A figura seguinte demonstra os 

impactos da pandemia de COVID-19 na saúde mental. 
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Figura 1 - Impacto da pandemia do COVID_19 na saúde mental 
FONTE: Nader Salar et al., 2020 

Do mesmo modo, o estudo de Gallagher et al. (2020) teve como objetivo 

analisar as experiências relacionadas com a COVID-19 e o impacto do stress associado, 

ansiedade, depressão e prejuízo funcional numa amostra de conveniência de 565 adultos 

americanos (57,9% do sexo masculino), recrutados por meio do MTURK. As 

experiências da COVID-19 foram consistentemente associadas a maior oportunidades 

de provável diagnóstico de ansiedade e depressão. O stress associado ao COVID-19 

também aumentou a proporção de variância na ansiedade, depressão, e prejuízo 

funcional aquando da análise das variáveis latentes. 

A angústia e a ansiedade são reações normais a uma situação ameaçadora e 

imprevisível como a pandemia da COVID-19. As possíveis reações relacionadas com o 

stress em resposta à pandemia podem incluir alterações na concentração, irritabilidade, 

ansiedade, insónia, redução da produtividade e conflitos interpessoais (Brooks et al., 

2020). 

Não obstante a ameaça do vírus em si e as medidas de quarentena, que estão em 

vigor, ainda hoje, em muitos países, têm efeitos psicológicos negativos, aumentando 

ainda mais os sintomas relacionados com o stress. A gravidade destes sintomas depende 
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da duração e extensão da quarentena, sentimentos de solidão, o medo de ser infetado, 

informação e estigma (Foster et al., 2017). 

No sentido de ajudar na adaptação aos efeitos na saúde mental relacionados com 

a pandemia de COVID-19 estão disponíveis na literatura vários conselhos sobre a 

resiliência. Assim, promover a conexão social é de extrema importância pois a solidão e 

o isolamento social são o que tornam esta crise diferente em comparação com outras 

(Kalisch et al., 2017).  

As forças de trabalho da linha da frente de combate à pandemia estão entre as de 

maior risco associado, para desenvolver estes sintomas. Estes trabalhadores foram 

diretamente responsáveis para a manutenção de serviços essenciais durante o bloqueio e 

demonstraram ter um significativo aumento de stress e traumas variados (Chen et al., 

2020; Lei, 2020; Li et al., 2020). Os estudos anteriores em contextos semelhantes, como 

nos desastres e outros eventos traumáticos comparados com os dados das áreas mais 

afetadas pelo vírus como a China (Wang et al., 2020) e a Coreia do Sul (Park & Park, 

2020), salientaram aumentos substanciais de níveis de stress na comunidade e nos 

profissionais de saúde. 

 

2.2. Stress, Ansiedade e Depressão  

Os problemas de saúde mental são uma crescente preocupação na saúde pública. 

A doença mental define-se como “todos os transtornos mentais diagnosticáveis ou 

condições que são caracterizadas por alterações no pensamento, humor ou 

comportamento, associadas à ang sti a e/ou funcionamento preju i ca o ” ( hlhaas & 

Singer, 2015).  

Durante a fase da adolescência, o cérebro e o córtex cerebral mudam e 

amadurecem de forma significativa. Ou seja, na primeira metade da adolescência, 

ocorre a eliminação massiva das sinapses, especificamente entre os neurónios, 

glutamatérgicos. Este evento, é influenciado por células não neuronais como a microglia 

e os astrócitos (Neniskyte, 2017) 
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No córtex cerebral, as projeções dopaminérgicas da região mesencefálica sofrem 

alterações, associadas a aumentos dos níveis de dopamina até ao final da adolescência 

(Neniskyte, 2017). A resposta  os neurónios  o áci o γ-aminobutírico (GABA), muda 

igualmente de forma significativa, durante a fase final da adolescência. Um aumento da 

mielinização ocorre nesta fase até à idade adulta jovem, e está associado a mudanças 

gerais no perfil de expressão molecular (Rosenberg & Lewis, 1995; Tseng & O'Donnell, 

2007; Uhlhaas & Singer, 2015). 

Deste modo, os mediadores de stress regulados por fatores genéticos e 

ambientais afetam estes processos de maturação durante a fase da adolescência. A 

maturação cerebral aberrante, induzida por mediadores de stress pode ser um 

mecanismo essencial subjacente à doença. No painel inferior, demonstra-se o curso dos 

padrões comportamentais anormais que estão relacionados com as principais doenças 

mentais (Niwa et al., 2017) 

Importa salientar que, qualquer trajetória da doença mental, pode ser definida 

como um curso desde a etiologia inicial, ou seja a patogénese, até à manifestação final 

da fisiopatologia, através da qual os mediadores críticos respondem pelos fenótipos 

(Srivastava et al., 2018) 

Nos seres humanos, como são heterogéneos devido à sua vulnerabilidade 

genética, o processo da patogénese está altamente associado à vulnerabilidade genética 

e ao ambiente, no início do desenvolvimento. O período crítico pode estar ligado à fase 

entre a patogénese e a fisiopatologia, através da qual os eventos biológicos do cérebro 

explicam diretamente os fenótipos (Landek-Salgado et al., 2016; Srivastava et al., 

2018). 

Os efeitos psicológicos adversos do trabalho como bombeiro decorrem das 

situações onde a segurança física é ameaçada ou em incidentes traumáticos, trabalho por 

turnos e questões de organização, incluindo a adequação de recursos. Diversos 

incidentes foram identificados como causadores de níveis mais elevados de stress nos 

bombeiros incluindo os incidentes raros, grandes desastres e eventos terroristas, 

testemunhar a morte ou a lesão de colegas de trabalho. Segundo Vasconcelos et. al 

(2020), as consequências da pandemia, individuais e coletivas, são desastrosas  para  a  
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saúde  mental, independente  da  preexistência  ou  não  de  distúrbios  psiquiátricos,  

agravando  ou  desencadeando  sintomas destes. 

Grande parte dos estudos sobre o impacto psicológico do combate a incêndios e 

transporte de pessoas infetadas tem-se focado em verificar as taxas de prevalência de 

depressão, stress e outras doenças psicológicas. As taxas de prevalência têm variado de 

forma substancial, dependendo do grupo específico de bombeiros estudados e das 

medidas utilizadas para determinar os níveis de prevalência (Bhatraju et al., 2020).  

Segundo Steve, (2011) o stress resulta da reação de um funcionário quando é 

confrontado com certas necessidades, pressões e aspetos profissionais no local de 

trabalho que não correspondem aos seus níveis de conhecimento, colocando um desafio 

e ameaça às suas capacidades, que por sua vez desencadeiam uma luta pela existência. 

Os riscos relacionados com o stress no local de trabalho podem ser explicados pelo 

conteúdo ou contexto de trabalho. O conteúdo do trabalho inclui períodos de trabalho 

longos que não contemplam os relacionamentos socias e que correspondem a sistemas 

inflexíveis.   

As bases teóricas de definição do termo stress são percebidas de forma distinta 

por vários autores. Hans Selye foi o primeiro autor que utilizou o termo stress para 

descrever uma resposta biológica aos mecanismos físicos. Selye (1977) entendeu o 

stress como “a resposta inespecífica do corpo a qualquer necessidade dele, embora o 

corpo tem apenas um limite  e  capaci a e   e  respon e r a agentes  e  stress”. Selye 

(1977, p.21) 

O elevado stress que decorre da pandemia e das medidas de bloqueio associadas 

irá manter-se mesmo depois da ameaça do vírus ter passado. As nações têm sido 

eficazes na obtenção de taxas decrescentes de casos diários de COVID-19, sendo que o 

marco mais importante na meta de ganhar o controlo sobre a pandemia será um 

processo lento resultando em diversas fases que permitam terminar o bloqueio das 

medidas e a restauração das atividades económicas (Kupferschmidt, 2020). 

No entanto, o ritmo lento de diminuir o bloqueio é compreensivelmente gradual, 

dados as altas taxas de infeção existentes em muitas áreas e a ameaça omnipresente de 

uma “segun a  vaga”  e  infeções (Day, 2020). Ou seja, as  ific ul a e s financeiras e as 
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preocupações económicas continuam a ser uma ameaça muito real, e continuarão a ser 

por um período significativo após a própria pandemia ter passado.  

A exposição prolongada ao stress decorrente da crise terá provavelmente efeitos 

insidiosos a longo prazo na saúde, incluindo um aumento do risco de doenças físicas e 

mentais como os transtornos de ansiedade, transtorno de stress pós-traumático (Cohen, 

Janicki-Deverts, & Miller, 2007; Kuo et al., 2019; Wu, Chan, & Ma, 2005), função 

cognitiva prejudicada (McEwen & Sapolsky, 1995), e redução da produtividade e do 

absenteísmo no local de trabalho (Kirsten, 2010). Estes efeitos também devem 

permanecer por muito tempo após o fim da pandemia e de retiradas as medidas de 

bloqueio, uma vez que as ameaças económicas poderão persistir.  

O stress crónico é, portanto, um importante aspeto de grande preocupação de 

saúde pública durante a pandemia atual e nas suas consequências adjacentes (Garfin et 

al., 2020). O desenvolvimento de meios eficazes para reduzir e gerir o stress decorrente 

da pandemia e, posteriormente deve ser considerada uma prioridade 

É igualmente importante que os meios aplicados para controlar o stress não 

coloquem um aumento da carga sobre os serviços de saúde que já atingiram a sua 

capacidade máxima ou que exceda as suas capacidades de resposta, colocando em causa 

a sua atividade habitual (Armocida et al., 2020). 

O trauma e o stress traumático secundário é um fenómeno no qual os 

profissionais de saúde apresentam, à semelhança dos doentes, devido à exposição 

contínua a situações específicas de catástrofes e pandemias. Os principais sintomas 

indiretos de stress são fadiga, declínio físico, sono e distúrbios de atenção, irritabilidade, 

dormência, medo e desespero (Herrer, 2020).  

Os profissionais envolvidos diretamente no cuidado de uma doença com alto 

potencial de contágio, podem também sofrer de estigma. Na outra extremidade do 

espectro, a maior ten ê ncia é  a r aos profissionais um status  e  “super-heróis”, pois por 

um lado, agrega valor e por outro, tem uma pressão adicional para não falhar (Kant et 

al., 2020; Shigemura et al., 2019) 



 
  

29 
 

Pandemia do COVID-19: impacto numa corporação de bombeiros voluntários. 

O sofrimento moral pode conduzir a situações perigosas, como o colapso do 

sistema de saúde, impedindo os profissionais de saúde de tomarem decisões adequadas 

devido a pressões internas, como o medo, incapacidade de enfrentar o sofrimento, falta 

de conhecimento, ou pressões externas, como pressão dos superiores hierárquicos, 

problemas de comunicação e organizacionais. 

A resposta humana ao stress é uma complexa inter-relação entre o corpo e o 

cérebro, entrelaçando a biologia e a psicologia, e implica quatro domínios primários do 

sistema humano: físico, emocional, cognitivo, comportamental (Lucas, 2007). 

Bombeiros e outros profissionais que lidam com situações de emergência em 

saúde estão mais suscetíveis ao desenvolvimento de stress no trabalho (Murta e Trocoli, 

2007). Em virtude disso, é imperativo que os bombeiros entendam que estas reações são 

normais, esperadas e adaptativas ao invés de patológicas. 

O agente de stress/evento pode ser anormal, mas as respostas são comuns, 

normais e esperadas, e saber que existem mecanismos para dar respostas (de 

enfrentamento), flexíveis e que podem ser aprendidos e integrados com a finalidade de 

diminuir o stress associado a eventos específicos (Brooks et. al., 2017). 

Vários estudos têm demonstrado que o uso de estratégicas de enfrentamento e 

resistir, pode ajudar a equipa médica e os trabalhadores de emergência, para melhor 

lidar com diversas situações. Estes fatores podem proteger os profissionais de 

complicações causadas por eventos traumáticos.  

As estratégicas de enfrentamento reduzem os níveis de stress e desempenham 

um papel mediador na redução do risco de doenças psicológicas. Vários estudos 

demonstraram que o risco de desenvolver sintomas pós-traumáticos em situações 

stressantes pode ser reduzido por estratégicas de enfrentamento. 

As estratégicas de enfrentamento focadas no problema, geralmente têm 

tendência a estar correlacionadas com níveis mais baixos de stress em profissionais de 

saúde e outros profissionais de emergência. Através do uso de estratégicas de 

enfrentamento durante a pandemia COVID-19 é possível reduzir o stress e utilizar 

protocolos de segurança, devem também socorrer-se do apoio dos familiares. 
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Adicionalmente, há evidências de que bombeiros são particularmente expostos a 

fatores de risco para o desenvolvimento de doenças cardíacas, stress pós-traumático e 

burnout (Corneil, 1995). 

O alto risco de stress que os bombeiros estão expostos, demonstra que fazem 

parte de um grupo ocupacional, que necessita de programas de apoio para lidar com o 

stress ocupacional. Tais programas variam enormemente quanto ao foco, incluindo 

intervenções focadas no indivíduo (como intervenções baseadas em habilidades 

comportamentais e cognitivas de coping, meditação, educação em saúde e atividade 

física), na relação indivíduo-organização (como ações para melhoria da comunicação e 

trabalho em equipe), na organização (como treino e mudança das condições 

físicoambientais) e intervenções combinadas (conjugação de dois ou mais tipos de 

intervenção com focos distintos) (Van der Heck & Plomp, 1997). 

O Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-5) é 

considerado como a referência de diagnóstico em psiquiatria mais conhecido e usado. A 

sua natureza é descritiva e não teórica. No DSM-V, os transtornos psiquiátricos são 

agrupados em categorias amplas, como transtornos psicóticos, transtornos depressivos, 

distúrbios de ansiedade, entre outras (DSM-V, 2013). 

Cada patologia classifica-se através deste Manual, com base num conjunto de 

sintomas e características clínicas distintas, que estão relacionados com o 

comprometimento do funcionamento e desconforto relevante (DSM-V, 2013; 

Brandtner, 2009) 

De acordo com Maina et al. (2016), os transtornos de ansiedade partilham as 

características do medo excessivo, e as alterações comportamentais relacionadas. Na 

desordem de ansiedade, o estímulo externo ou interno produz um nível de ansiedade 

desproporcional que representa a fonte de aflição intensa ou comprometimento 

significativo do funcionamento.  

A ansiedade patológica pode ser diferenciada da normal pelos seguintes critérios 

(Cabrera & Sponholz, 2002): 
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Figura 2 - Critérios da ansiedade patológica 
Fonte: Elaboração própria 

 
De acordo com a AAP (2017), a ansiedade representa uma emoção que consiste 

em “sentimentos  e  tensão, pensamentos preocupa os e mu anças físicas”. Os 

transtornos de ansiedade representam a classe mais prevalente de transtornos mentais, 

com uma prevalência ao longo da vida maior do que 15% (Gallagher, 2014; Silion et 

al., 2016). 

Outra das características dos transtornos de ansiedade é a antecipação ansiosa, 

ou os níveis crescentes de preocupação e tensão na abordagem de uma situação temida e 

evitar estímulos ou situações que provoquem ansiedade, com mais limitações no 

funcionamento (Davies & Allgulander, 2013; Roy-Byrne et al., 2008). 

Os distúrbios de ansiedade reconhecidos no DSM-5 incluem os “transtornos  e  

ansiedade de separação, mutismo seletivo, fobia, transtorno de ansiedade social, 

transtorno do pânico, agorafobia, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de 

ansiedade induzida por substâncias / drogas e transtorno de ansiedade devido a outra 

condição médica” (Vitasari et al., 2010, p. 21). Distúrbio de ansiedade de separação é 

diagnosticado em crianças que têm reações ansiosas desproporcionais (Vitasari et al., 

2010; Akinleke, 2012). 

A ansiedade é uma patologia quando ocorre de forma inadequada ou com uma 

severidade pronunciada e características debilitantes. No entanto, um critério adicional 

de definição nos manuais de diagnósticos padronizados é a ocorrência concomitante de 

ansiedade e evitação (Scott et al., 2010). 

Autonomia 

•quando a 
ansiedade ocorre 
sem causa 
aparente ou, se 
existe um 
estímulo, a 
reacção é 
desproporcional;. 

Intensidade  

•quando elevada 
está relacionada 
com alto nível de 
sofrimento ou 
com uma baixa 
capacidade de 
tolerância;. 

Duração  

•persistente ou 
recorrente  

Comportamento  

disfuncional, 
com prejuízo 
global do 
funcionamento 
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A origem da ansiedade é complexa e, geralmente, com influências genéticas, do 

impacto do meio ambiente sobre o indivíduo, especialmente nos eventos com stress 

agudo que podem resultar de mudanças adaptativas (McEwen et al., 2012). 

As estimativas atualizadas da OMS (2017) sobre a população geral afetada por 

diferentes doenças ou condições de saúde representa um elemento crítico de uma 

política de saúde eficaz, de planeamento e avaliação. Os estudos epidemiológicos de 

prevalência e incidência do conjunto de distúrbios psiquiátricos foram realizados para 

uma melhor compreensão de como estes distúrbios estão em todo o mundo. 

A síntese dos dados epidemiológicos disponíveis na literatura sobre a 

prevalência da depressão e outros transtornos mentais comuns tem sido realizada como 

parte de iterações anteriores do Estudo Global da Carga de Doença (GBD), incluindo as 

revisões publicadas para as edições de 2000 e 2010.  

A dimensão da população global com depressão em 2015 éra estimada em 4,4%. 

Os intervalos de incerteza superiores e inferiores são representados no gráfico de barras 

pelo erro. A depressão surge mais entre as mulheres (5,1%) do que nos homens (3,6%) 

(WHO, 2017). 

As taxas de prevalência variam de acordo com a idade, atingindo um pico na 

idade adulta (acima de 7,5% entre as mulheres 55-74 anos e acima de 5,5% entre os 

homens) (WHO, 2017). A depressão também ocorre em crianças e nos adolescentes 

com idade inferior a 15 anos, mas a um nível mais baixo do que os grupos etários mais 

velhos. 

Existem vários tipos de depressão, dado que a doença depressiva pode ocorrer 

em diferentes formas, assim como muitas outras doenças, ou seja, como depressão 

maior, que é manifestada por uma associação de sintomas que interferem com a 

capacidade de trabalhar, dormir, comer e desfrutar das atividades prazerosas. Estes 

episódios incapacitantes de depressão podem acontecer uma vez, duas ou várias vezes 

na vida (Blair-West et al., 2010). 

Outro tipo de depressão é a distimia, situação menos grave de depressão, que 

envolve, a longo prazo, sintomas crónicos que não desaparecem e impedem que o 
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paciente funcione de forma “normal”. Por vezes, os pacientes com  ist imia tam é m 

experimentam episódios depressivos maiores (Greenberg et al., 2009) 

Outra forma depressiva designa-se por maníaco-depressiva ou bipolar que não é 

tão prevalente como as outras formas de depressão. Envolve ciclos de depressão, que 

alternam com euforia ou mania. Os interruptores de humor são dramáticos e rápidos, 

mas na maior parte das vezes são graduais. Quando no ciclo deprimido, o paciente pode 

ter um ou mais sintomas de uma doença depressiva. A mania frequentemente afeta o 

pensamento, o julgamento e o comportamento social de tal forma, que pode causar 

sérios problemas e constrangimentos na vida social.  

 

2.3. Modelo teórico de Nola Pender  
 

Para Shah (2015) é essencial que enfermeiros recorram a referenciais teóricos 

para direcionar as ações prestadas e demonstrar a sua perceção durante a prática de 

enfermagem. Estes referenciais permitem melhorar a qualidade dos cuidados de 

enfermagem prestados e servem de modelo para a prática profissional, motivo pelo qual 

optámos pelo Modelo de Promoção da Saúde (MPS) de Nola Pender, para justificar as 

intervenções realizadas.   

 

O Modelo de Promoção da Saúde de Nola Pender é um dos modelos 

amplamente usados para planear e mudar comportamentos não saudáveis e promover a 

saúde. O modelo considera que fatores modificadores, como características 

demográficas, influências interpessoais e fatores comportamentais, interagem uns com 

os outros para influenciar os processos percetuais cognitivos. 

Nola Pender desenvolveu este modelo teórico, em 1982, quando exercia funções 

como professora na Escola de Enfermagem da Universidade de Michigan nos Estados 

Unidos, o qual foi, mais tarde, revisto em 1987, 1996 e 2002. Nola Pender possui 

formação em enfermagem, desenvolvimento humano, psicologia experimental e 

educação, o que a levou a usar uma perspetiva holística da enfermagem, psicologia 

social e teoria da aprendizagem como fundamentos para o MPS, o qual fornece uma 

estrutura para explicar e prever comportamentos de saúde específicos (Victor et al., 

2005). Segundo Silva (2010) o MPS demonstra que cada pessoa é uma criatura 
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biopsicossocial parcialmente moldada pelo ambiente, mas também busca criar um 

ambiente no qual o potencial humano inerente e adquirido possa ser plenamente 

expresso.  

 

O MPS foi originalmente desenvolvido para indivíduos; no entanto, a estrutura 

pode ser usada para direcionar famílias, grupos ou comunidades. Este compreende três 

áreas principais que os enfermeiros podem usar para avaliar os comportamentos de 

promoção da saúde:  

 

 Características e experiências pessoais;  

 Cognição e afeto específicos de comportamentos;  

 resultado comportamental (Victor et al., 2005).   

 

Além disso, o MPS incorpora elementos do processo de mudança, incluindo um 

compromisso com um plano de ação e reconhecimento de demandas concorrentes. O 

resultado final é o envolvimento em comportamentos de promoção da saúde. O objetivo 

de Nola Pender era desenvolver um modelo que guiasse a sociedade de enfermagem 

como um todo, por meio de interações a nível individual e processos biofísicos que 

motivam os indivíduos a participarem de comportamentos de promoção da saúde que 

levam ao bem-estar geral (Silva, 2010). O modelo de Pender fornece guias importantes 

para profissionais de enfermagem, pois eles se concentram em estratégias de promoção 

da saúde para pacientes e para pesquisas destinadas à previsão de comportamentos de 

promoção da saúde. Este foi testado em diferentes populações e configurações, tendo 

sido amplamente aceito pela comunidade de enfermagem e atualmente é usado na 

prática, pesquisa e educação de enfermagem (Victor et al., 2005).   

 

Nola Pender baseou-se na teoria da psicologia da Aprendizagem Social e no 

Modelo de Avaliar Expectativas, para conceber este modelo teórico. Segundo a autora, 

o processo de Promoção da Saúde abrange três áreas: a educação para a saúde, a 

prevenção de doenças e a proteção da saúde (Pender et al., 2011). O modelo engloba 

vários conceitos, nomeadamente o conceito de saúde, ambiente, enfermagem e 
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individuo, e a saúde deve ser avaliada, numa perspetiva holística, durante todo o 

processo de desenvolvimento do ser humano.  

 

Com a construção deste modelo, Pender pretendeu criar uma ferramenta que 

permitisse auxiliar os profissionais de saúde a identificar os principais determinantes 

nos comportamentos de saúde que afetam os indivíduos, para que estes pudessem 

aconselhar os seus pacientes a adotar comportamentos para promover estilos de vida 

saudáveis (Pender et al., 2011). O modelo recorre ao estudo da inter-relação de três 

pontos principais: as características e experiências individuais, os sentimentos e 

conhecimentos sobre o comportamento que se pretende implementar e as condutas de 

promoção da saúde desejáveis, conforme exemplificada na Figura 3. 

 

 
Figura 3 - Modelo de Promoção da Saúde (MPS) de Nola Pender 

Fonte: Pender et al., 2002 
 

O MPS proposto por Nola Pender assente em sete pressupostos que a autora 

descreve da seguinte forma: 
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 Os indivíduos procuram criar condições de vida que lhes permitam 

expressar o seu potencial de saúde.  

 Os indivíduos possuem capacidade de autorreflexão e consciência que 

lhes permite auto avaliarem-se. 

 Os indivíduos valorizam o crescimento, procurando soluções entendidas 

com positivas e em que existe um equilíbrio aceitável entre mudança e a 

estabilidade.  

 Os indivíduos procuram desempenhar um papel ativo na regulação do 

seu comportamento. 

  Os indivíduos na sua complexidade biopsicossocial em interação com o 

meio ambiente, alteram-no e são simultaneamente alterados por ele.  

 Uma parte do ambiente interpessoal influencia o individuo durante toda a 

sua vida, inclui os profissionais de saúde.  

  O reajuste dos padrões de interação pessoa-ambiente cabe ao mesmo e é 

essencial para que ocorra uma mudança do comportamento (Pender et 

al., 2011, p. 5) 
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3. CARATERIZAÇÃO DO CONTEXTO DO PROJETO DE INTERVENÇÃO 
COMUNITÁRIA 
 

 Os estágios foram desenvolvidos numa UCSP do ACES Alentejo Central, tendo 

o projeto de intervenção ocorrido na Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários 

do mesmo Concelho. 

 

Neste ponto será caracterizado, de forma sumária, o ACES Alentejo Central, a 

UCSP onde decorreu o estágio e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários, 

onde foi desenvolvido o projeto de intervenção. 

 

3.1. Caraterização do ACES Alentejo Central 
 

Os ACES (Agrupamentos de Centros de Saúde) foram criados pelo Decreto-Lei 

28/2008, com o cariz de serviços de saúde de caráter público e com autonomia 

administrativa, para dar respostas às necessidades dos cuidados de saúde dos cidadãos, 

com vista a promover a saúde e prevenir a doença.  

São constituídos por várias unidades funcionais, nomeadamente por  ni a  e s  e  

Sa  e  Familiares ( SF),  ni a  e s  e   ui a o s  e  Sa  e Personaliza os (  SP), 

Unidades de Cuidados na Comunidade (UCC), a que acresce uma  ni a  e   e  Sa  e 

P  li ca ( SP ) e uma  ni a  e   e  Recursos Assistenciais Partilhados (URAP).  

Cada uma destas uni a e s é integra uma equipa multiprofissional, com 

autonomia organizativa e técnica, que garante a cooperação entre as restantes unidades 

funcionais do ACES, providenciando uma gestão equilibrada, rigorosa, que possa fazer 

face às necessidades dos cuidados de saúde das populações da sua área de influência 

(Serviço Nacional  e  Sa  e , 2016).  

Integrado na Administração Regional de Saúde do Alentejo (ARSA) (Figura 4), 

sob cujo poder de direção se encontra o ACES Alentejo Central é um serviço 
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descentralizado, que possui autonomia administrativa e que é composto por várias 

unidades funcionais. 

 

 

 

 
Figura 4 - Estrutura Orgânica da ARSA 

Fonte: ARSA, 2021 
 

Essas unidades funcionais têm como objetivos, entre outros, assegurar a 

prestação de cuidados de saúde primários à população da sua área de influência, 

nomeadamente atividades de promoção da saúde e prevenção da doença, assim como 

prestação de cuidados na doença, servindo como elo de ligação a outros serviços, a fim 

de dar continuidade a esses cuidados de saúde.  

 

A sua missão integra também o desenvolvimento de atividades de vigilância 

epidemiológica, investigação em saúde, controlo e avaliação dos resultados e 

participação na constituição de vários grupos profissionais. 
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A área de atuação do ACES Alentejo Central engloba os concelhos do Distrito 

de Évora, nomeadamente Alandroal, Arraiolos, Borba, Estremoz, Évora, Montemor-o-

Novo, Mora, Mourão, Portel, Redondo, Reguengos de Monsaraz, Vendas Novas, Viana 

do Alentejo e Vila Viçosa.   

 

De acordo com o último recenseamento da população, efetuado em 2021, essa 

área que possui uma extensão de 7393 km2, tem uma população residente de cerca 

152.436 habitantes3. 

 

O ACES Alentejo Central é constituído pelas seguintes Unidades Funcionais: 

 9 Unidades de Cuidados de Saúde Personalizados; 

 9 Unidades de Saúde Familiar: 

 11 Unidades de Cuidados à Comunidade: 

 1 Unidade de Saúde Pública; e 

 1 Unidade de Recursos Assistenciais Partilhados.  

  
 
3.2. Caraterização da Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados do ACES 
Alentejo Central 
 

A Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP), onde estes estágios 

decorreram, está situada num concelho com cerca de 6.287 habitantes - segundo os 

últimos dados demográficos disponíveis do Instituto Nacional Estatística, relativamente 

ao Censos de 20214 - distribuídos por uma área total de 370 km
2
e é constituído por duas 

unidades funcionais, UCSP e UCC.  

A UCSP do ACES Alentejo Central onde foram realizados os estágios assegura 

cuidados de saúde aos utentes da sua área geográfica e garante a acessibilidade, 

continuidade e globalidade dos mesmos. Esta unidade pretende prestar cuidados de 

saúde, globais, acessíveis, contínuos e de qualidade aos utentes, proporcionando valor e 

satisfação aos seus stakeholders. No que concerne aos seus valores, destaca-se o facto 

de se reger por princípios próprios como conciliação, cooperação, solidariedade, 
                                                 
3 https://www.ine.pt/scripts/db_censos_2021.html 
4
 https://www.ine.pt/scripts/db_censos_2021.html 
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autonomia, articulação, avaliação e gestão participativa, tendo sempre como objetivo a 

optimização dos cuidados.  

 

Figura 5 - Distribuição das inscrições na UCSP  
Fonte: SNS (2021) 

 
  
  

Tal como se pode verificar através da Figura 5, a UCSP onde foi realizado o estágio tem 

atualmente 6.377 utentes inscritos - 3.133 do género masculino e 3.244 do género 

feminino - com idades compreendidas entre menos de um ano e mais de cem anos 

(regista 4 habitantes com idade superior a 100 anos (2 homens e 2 mulheres). Entre os 

utentes inscritos, 6.371 (99,91%) têm médico de família, 5 utentes (0,08%) não têm 

ainda médico de família atribuído) 1 utente (0,02%) não tem médico por sua opção. 

 

 Relativamente à distribuição destes utentes por grupos etários, esta é a seguinte: 

 <6 anos  = 291 (142 de sexo masculino e 149 do sexo feminino) 

 07 - 64 anos  = 4.343 (2.254 de sexo masculino e 2.089 do sexo 

feminino) 

 65 - 74 anos  = 757 (357 de sexo masculino e 400 do sexo feminino) 

 > 75 anos =   986 (380 de sexo masculino e 606 do sexo feminino). 
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Esta unidade possui 2 polos de saúde (incluindo a sede), assegurados por 4 

médicos de família e 4 enfermeiros. 

A unidade encontra-se instalada num edifício adaptado para servir utentes com 

mobilidade reduzida e que entrou em funcionamento em 2012. As instalações da UCSP 

integram: cinco gabinetes médicos, um gabinete de enfermagem, um gabinete de saúde 

infantil, um gabinete de vacinação, um gabinete de saúde da mulher, um gabinete de 

podologia, uma sala de tratamentos, um gabinete de serviço de atendimento prolongado 

(SAP), um gabinete de saúde ambiental, uma sala polivalente, uma sala de reuniões, um 

gabinete para o enfermeiro em funções de chefia na UCSP, um gabinete para o 

coordenador da UCSP, duas secretarias, duas salas de espera, dois vestiários, seis casas 

de banho, copa, farmácia, garagem, três armazéns, lavandaria, sala de esterilização, 

armazém de resíduos e sala de sujos.  

A unidade integra quatro equipas de saúde familiar constituídas por um médico e 

respetivo enfermeiro, assim como um assistente técnico. Conta ainda com alguns 

recursos da URAP, nomeadamente, no que se refere ao psicólogo, técnico de saúde 

ambiental e técnico superior de serviço social.  

A UCSP oferece como carteira de serviços os seguintes Programas de Saúde: 

 Programa Nacional para a Prevenção e Controlo do Tabagismo; 

 Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável;  

 Programa Nacional para a Promoção da Atividade Física; 

 Programa Nacional para a Diabetes; 

 Programa Nacional para as Doenças Cérebro-cardiovasculares; 

 Programa Nacional para as Doenças Oncológicas; 

 Programa Nacional para as Doenças Respiratórias; 

 Programa Nacional para as Hepatites Virais;  

 Programa Nacional para a Infeção VIH/SIDA; 

 Programa Nacional para a Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência 

aos Antimicrobianos;  

 Programa Nacional para a Saúde Mental; 
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 Programa Nacional para a Tuberculose.  

 

3.3. Caraterização da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários  
 

A Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários onde o projeto de 

intervenção foi implementado foi fundada em 10 de Maio 1950 e a 26 de Outubro do 

mesmo ano foi aprovada por alvará emitido pelo Governo Civil de Évora.  

Este Corpo de Bombeiros tem como missão: 

 O combate a incêndios, tanto urbanos como industriais e/ou florestais; 

 Prestar ajuda às populações e socorrê-las em caso de incêndios, 

inundações, desabamentos, abalroamentos e em todos os acidentes, 

catástrofes ou calamidades; 

 Prestar socorro a sinistrados e doentes e providenciar o seu transporte, 

incluindo a emergência pré-hospitalar; 

 Promover ações de prevenção contra incêndios em edifícios públicos, 

casas de espetáculos e divertimentos públicos e outros recintos, mediante 

solicitação e de acordo com as normas em vigor, nomeadamente durante 

a realização de eventos com aglomeração de público; 

 Emitir, nos termos da lei, pareceres técnicos em matéria de prevenção e 

segurança contra riscos de incêndio e outros sinistros; 

 Colaborar com outras entidades de proteção civil, em atividades 

relacionadas com o exercício das funções específicas que lhes forem 

investidas; 

 Participar em ações, para as quais estejam tecnicamente preparados e que 

se enquadrem nos seus fins específicos; 

 Promover e desenvolver atividades de formação cívica, com especial 

incidência nos domínios da prevenção contra o risco de incêndio e outros 

acidentes domésticos. 

A população é composta por 34 bombeiros, dos quais 9 são bombeiros 

assalariados, 23 são voluntários e 2 constituem elementos do comando. No que 
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respeita ao género, a corporação integra 8 mulheres e 26 homens com idades 

compreendidas entre os 25 e os 45 anos. O seu nível de escolaridade varia entre 

o ensino básico (um elemento possui apenas a 4ª classe) e o ensino superior (2 

elementos possuem licenciatura). Quanto ao restante pessoal 17 elementos 

possuem o 9º ano e 6 completaram o ensino secundário. 

Quanto ao equipamento, este corpo de bombeiros tem à sua disposição: sete 

viaturas de combate a incêndios, seis ambulâncias normais e uma ambulância 

medicalizada. Para além destas viaturas, podem contar também com: dois 

veículos de comando e um veículo de desencarceramento, que lhes permite 

socorrer as vítimas que ficam encarceradas dentro dos veículos acidentados. 
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4. METODOLOGIA DO PLANEAMENTO EM SAÚDE  
 

 Para a realização deste estudo recorreu-se à Metodologia do Planeamento em 

Saúde, que é composta por diversas etapas, nomeadamente, o diagnóstico de situação, a 

determinação de prioridades, a definição de objetivos, a seleção de estratégias, a 

preparação operacional e a avaliação. 

Segundo Tavares (1990) esta metodologia integra um processo dinâmico, que 

parte do diagnóstico de situação realizado e da identificação de prioridades, para a 

seleção das estratégias mais adequadas, com vista à resolução dos problemas 

encontrados. Trata-se de uma ferramenta que auxilia a tomada de decisões de uma 

forma racional, com perfeito entendimento do rumo a seguir, possibilitando uma ação 

em saúde concertada.  

Segundo Imperatori e Giraldes (1993) a realização do diagnóstico de situação é 

fundamental, pois só através do mesmo é que é possível determinar quais são os 

objetivos operacionais mais pertinentes, exequíveis e mensuráveis, selecionar as 

atividades e tecnologias mais adequadas à intervenção a realizar, avaliar quais os 

recursos que serão necessários para a sua execução e eleger as formas de avaliação mais 

convenientes. 

 

4.1. Diagnóstico da Situação 
 

O diagnóstico de situação é a primeira etapa do Planeamento em Saúde 

(elaboração do plano). É nesta etapa que se irá caracterizar a população em estudo e 

aferir quais são as necessidades de intervenção. São avaliados os problemas e 

determinadas as prioridades, com vista a organizar as atividades e acompanhar e avaliar 

os resultados.  

Para o diagnóstico de situação recorreu-se a várias estratégias para a 

identificação dos problemas. Primeiro através de pesquisa bibliográfica para a 

caracterização epidemiológica e com base em dados científicos sobre a temática, e 
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depois, através de uma pesquisa primária, com o auxílio de um questionário inicial 

(Apêndice I), para avaliar os conhecimentos dos bombeiros sobre as diferentes 

dimensões do mesmo. Uma destas dimensões dizia respeito à Pandemia de COVID 19, 

e com esse questionário procurámos avaliar os seus conhecimentos, no que se refere ao 

conhecimento sobre as vias de transmissão do SARS-CoV-2, assim como, sinais e 

sintomas da COVID 19 e as medidas de proteção mais adequadas. A segunda dimensão 

do referido questionário, destinou-se a procurar obter informação, sobre ações de 

formação promovidas pela instituição, e avaliar se os inquiridos tinham conhecimento 

dessas ações e se as tinham frequentado. O período temporal de aplicação dos 

questionários ocorreu entre novembro e janeiro de 2021.  

Foram utilizados questionários e escalas como instrumentos de recolha de dados, 

pois este permite alcançar grandes grupos populacionais e são instrumentos de precisão, 

com baixo custo e de fácil aplicação. (Matsudo et al., 2001).  

No que diz respeito às variáveis afetividade negativa e aos conceitos de 

depressão, ansiedade e stresse, deve-se destacar que são características latentes, ou seja, 

não mensuráveis diretamente. Assim, para o rastreamento dessas condições, têm sido 

utilizados instrumentos psicométricos. Deste modo, Lovibond e Lovibond (1995), 

propuseram a chamada Escala DASS, com o objetivo de apresentar um instrumento 

adequado sob a ótica psicométrica e com a capacidade de mensurar simultaneamente e 

distinguir a depressão, a ansiedade e o stress.  

A Escala DASS é composta de 21 itens que se encontram distribuídos por três 

subescalas, que se destinam a avaliar a depressão, a ansiedade e o stress. Assim a 

depressão é caracterizada por baixa autoestima e incentivo, reduzido afeto positivo e 

desesperança; a ansiedade caracteriza-se por uma híper estimulação fisiológica e o 

stress por tensão persistente, irritabilidade e um limiar baixo de resistência à frustração 

resultando em perturbação. Cada subescala, do tipo Likert de 4 pontos é composta por 7 

itens, destinados a avaliar esses três estados emocionais. Assim, a subscala da 

depressão, avalia sintomas, como inércia, anedonia, disforia, falta de interesse e/ou 

envolvimento, Auto depreciação, desvalorização da vida e desânimo. A escala da 

ansiedade estima a excitação do sistema nervoso autónomo, efeitos músculo-

esqueléticos, ansiedade situacional e experiências subjetivas de ansiedade. Finalmente, a 
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subescala de stress avalia a dificuldade em relaxar, excitação nervosa, fácil perturbação 

e/ou agitação, irritabilidade e/ou reação exagerada e impaciência (Apostólo, Mendes & 

Azeredo, 2006).  

Assim, após a aplicação destes instrumentos de colheita de dados, verificou-se a 

necessidade de desenvolver um programa formativo, no âmbito da temática da COVID-

19, e incluir também neste programa ações de educação para a saúde, sobre gestão de 

stress e ansiedade, dirigidas a este grupo de trabalhadores (anexo III).  

Por forma a garantir as considerações éticas, a qualidade dos procedimentos e a 

proteção de dados, ao longo do presente Relatório procurou-se não identificar os locais 

de realização do estudo, optando-se por uma referência genérica. Foram consideradas 

todas as questões ético-legais, bem como os princípios defendidos pela Declaração de 

Helsínquia. Foi solicitado o Parecer à comissão de ética do IP Beja, tendo este sido 

favorável e, identificado com o nº 06/2021. 

         Para o preenchimento do instrumento de recolha de dados, cada participante 

assinou previamente o consentimento informado, livre e esclarecido. Salvaguardou-se 

que o mesmo poderia interromper a sua participação a qualquer momento, se o 

entendesse e garantiu-se que daí não advinha qualquer prejuízo, custo ou dano. A 

confidencialidade e anonimato foram garantidos, assegurando que após a conclusão do 

estudo, os dados relativos aos intervenientes e que eventualmente poderiam conduzir à 

sua identificação seriam destruídos. As diligências, encontram-se de acordo com o 

código Deontológico do Enfermeiro, no seu artigo 84º, alínea b), que refere que o 

enfermeiro  e ve “respeitar,  e fen er e promover o direito da pessoa ao consentimento 

informa o”  e com os  e veres  e sigilo, “manter o anonimato  a  pessoa sempre que o 

seu caso for usado em situações de ensino, investigação ou controlo da qualidade de 

cuidados (OE, 2015). 

Na fase de tratamento de dados, manteve-se o consentimento informado 

separado dos instrumentos de recolha de dados de modo a salvaguardar a identificação 

dos participantes. Os documentos foram codificados e tratados e analisados de modo a 

não identificar a pessoa. 
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41% 
59% 

Distribuição por Faixa 
Etária 

Até aos 40

 ≥ 40  
76% 

24% 

Distribuição por Sexo 

Masculino

Feminino

 
4.1.1. Caraterização da população alvo  
 

Pretendendo estudar o impacto da pandemia da COVID-19 numa corporação de 

bombeiros voluntários, a população então definida para o estudo, foi, deste modo, o 

corpo de bombeiros voluntários de uma Associação Humanitária de Bombeiros 

Voluntários. Logo, a população alvo (N) foi definida pela totalidade dos bombeiros da 

Corporação em estudo, disponíveis para participação no estudo, tendo sido aplicados os 

instrumentos de colheita de dados a toda a população alvo. 

Os resultados obtidos foram tratados estatisticamente através do programa 

informático do Excel e do software SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 

versão 27.0 para Windows, e foram apresentados em tabelas e gráficos, o que permite 

serem apresentados de forma clara e melhor compreendidos pelo investigador. 

A análise estatística envolveu medidas de estatística descritiva (frequências 

absolutas e relativas, médias e respetivos desvios-padrão) e estatística inferencial. O 

nível  e  significância para rejeitar a hipótese nula foi fixa o em α ≤ .05. Nesta utilizou-

se o teste t de Student para uma amostra e o teste de Mann-Whitney, pois as variáveis 

dependentes, embora de tipo quantitativo, não apresentavam distribuição normal 

(analisada com o teste de Shapiro-Wilk). 

Responderam ao primeiro questionário um total de 34 inquiridos. A média de 

idades era de 39.6 anos, variando entre um mínimo de 19 e um máximo de 62 anos 

(Gráfico 3). 

 

Gráfico 3  -  Distribuição por faixa etária.    Gráfico 4 - Distribuição do sexo 
Fonte: elaboração própria     Fonte: elaboração própria 
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4% 

65% 

23% 

8% 

Nível de Escolaridade 

1º ciclo 2º e 3º ciclo

Secundário Ensino Superior

 

 
Cerca de 59% dos participantes tem mais do que 40 anos, e 41% até aos 40 anos, e são 

76% do género masculino e 24% do género feminino.  

Observa-se que 65.4% dos inquiridos tinham apenas o 9º ano de escolaridade, 23% 

completaram o ensino secundário e 8%  tinham habilitações ao nível do ensino superior. 

No entanto, 4% possuíam somente o 1º ciclo, como demonstrado no Gráfico 5.  

 

              Gráfico 5 - Nível de escolaridade    Gráfico 6 - Cargo/função 
              Fonte: elaboração própria    Fonte: elaboração própria 
 

O gráfico 5 demonstra que na sua maioria o cargo/função dos participantes é 
bombeiro voluntario (68%), e 26% bombeiros assalariados. 
 
 Finalmente, o Gráfico 6 permite-nos verificar que 68% dos inquiridos eram 

bombeiros voluntários e apenas 26% eram assalariados. 

 
 
 
4.1.2. Apresentação e análise dos resultados 
 
 
 

As estatísticas descritivas dos valores obtidos podem ser observadas na tabela 1. 

Nela, indicamos os valores mínimos, máximos, médias e respetivos desvios padrão. 

Assim, na escala de conhecimento sobre as vias de transmissão do SARS-Cov-2, sinais 

e sintomas da Covid 19 a média obtida foi de 4.91 pontos, sendo o máximo possível de 

obter respostas certas sobre 8 pontos e o ponto médio da escala de 4 pontos. Deste 

modo, o valor obtido está significativamente acima do ponto médio, t (33) = 9.321, p = 

68% 
26% 

6% 

Cargo / Função 

Bombeiro Voluntário

Bombeiro Assalariado

Elemento do Comando
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.001, embora não se possa considerar que o conhecimento dos inquiridos sobre esta 

dimensão seja muito elevado. 

 

 

 

 
Tabela 1 - Estatísticas descritivas 

 
Mínimo Máximo 

Máximo 

teórico 
Média 

Desvio 

padrão 

Conhecimento vias transmissão 4 7 8 4,91 ,57 

Conhecimento medidas proteção 9 20 27 16,88 2,61 

EPI, cadeia e etiqueta respiratória 6,00 9,00 10 7,94 ,60 

Impacto vida pessoal e 

profissional 

5,00 10,00 13 8,23 1,45 

    Fonte: elaboração própria 
 

 

Os valores obtidos na escala DASS (Depressão, ansiedade e stress) podem ser 

apreciados na tabela 2. Se considerarmos como pontos de corte, apresentados por 

Apóstolo et al (2008), que indica como valores máximos de normalidade, de 9 para a 

ansiedade, 9 para a depressão e 14 para o stress, consideramos os valores obtidos, em 

qualquer destas dimensões, como normal. Apenas um inquirido respondeu de forma 

diferente: “não se aplicou a mim”. 
 

Tabela 2 - Depressão, ansiedade e stress (DASS) 
 

 Mínimo Máximo Média Desvio 
padrão 

Depressão ,00 ,00 ,00 ,00 
Ansiedade ,00 2,00 ,06 ,34 
Stress ,00 4,00 ,12 ,69 

               Fonte: elaboração própria 

 

Os homens revelam valores mais elevados em termos de conhecimentos sobre 

transmissão do vírus e proteção, e valores mais baixos, em formação e impacto na vida 
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pessoal e familiar, embora as diferenças não sejam estatisticamente significativas (p >. 

05). 

 

 

 

 

 
Tabela 3 - Comparação por género dos níveis de conhecimento 

 Masculino  Feminino  
 M DP  M DP SIg. 
Transmissão 5,00 ,57  4,63 ,52 ,205 
Proteção 17,04 2,36  16,38 3,46 ,647 
Formação 7,88 ,59  8,13 ,64 ,460 
Impacto na vida 
pessoal e profissional 8,19 1,47  8,38 1,51 ,705 

                 Fonte: elaboração própria 
 

 

 Assim, verificou-se que antes do programa, os formandos tinham 30% de 

conhecimentos e depois passaram a ter 70%, observando-se um aumento de 

conhecimento de 40%. 

Os inquiridos com mais de 40 anos, obtêm valores mais elevados em 

transmissão e proteção, e valores mais baixos, em formação e impacto, embora as 

diferenças não sejam estatisticamente significativas (p>. 05). 

 

 
Tabela 4 - Comparação por idade 

 
 < 40 anos   ≥ 40 anos  
 M DP  M DP SIg. 
Transmissão 4,79 ,58  5,00 ,56 ,436 
Proteção 16,64 2,71  17,05 2,61 ,569 
Formação 8,00 ,78  7,90 ,45 ,522 
Impacto na vida 
pessoal e profissional 8,36 1,45  8,15 1,50 ,592 

             Fonte: elaboração própria 
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Os inquiridos com o ensino secundário ou superior, obtêm valores mais elevados 

em proteção e formação, e valores mais baixos em transmissão e impacto, embora as 

diferenças não sejam estatisticamente significativas (p>. 05). 

 

 

 

 

 
Tabela 5 - Comparação por escolaridade 

 
 9º ano ou menos  Sec. ou superior  

 M DP  M DP SIg. 

Transmissão 4,94 ,73  4,88 ,35 1.000 

Proteção 16,72 3,29  17,50 2,20 ,724 

Formação 7,78 ,65  7, 88 ,35 ,849 
Impacto na vida 

pessoal e profissional 8,06 1,63  7,88 1,55 ,765 
                Fonte: elaboração própria 

 

Os bombeiros voluntários com o ensino secundário ou superior, obtêm valores 

mais elevados ao nível dos conhecimentos sobre o uso de equipamentos de proteção, e 

melhores resultados, no que se refere à formação e ao impacto da pandemia na sua vida 

familiar e profissional, e valores mais baixos no que se refere aos conhecimentos sobre 

a cadeia de transmissão, embora as diferenças não sejam estatisticamente significativas 

(p>. 05). 
Tabela 6 - Comparação por cargo 

 
 B. voluntário  B. assalariado  
 M DP  M DP SIg. 
Transmissão 4,87 ,46  5,00 ,87 ,967 
Proteção 17,04 2,34  16,11 3,33 ,681 
Formação 8,04 ,56  7,67 ,71 ,301 
Impacto na vida 
pessoal e profissional 8,30 1,36  8,22 1,72 ,805 

                 Fonte: elaboração própria 
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4.1.3.  Problemas identificados 
 

A pandemia da COVID-19 impeliu muitos profissionais a trabalhar na linha de 

frente, no combate ao vírus, de modo a mitigar o avanço da doença na população. No 

entanto, nem sempre estes profissionais tiveram oportunidade de ter uma formação 

prévia adequada, sobretudo no que respeita aos procedimentos para contenção do novo 

coronavírus.  

Os bombeiros são, pois, um claro exemplo de agentes que trabalham expostos a 

contaminação viral, e além disto, são também afetados por elevados graus de pressão 

psicológica, que causam stress, ansiedade e depressão. 

Ademais, ressalta-se que a maior problemática que envolve esta categoria 

profissional, é o alto grau de preparação que os mesmos devem possuir, considerando 

que trabalham em contextos, que por norma, são extremamente exigentes a nível físico, 

técnico e emocional. 

Da análise dos resultados obtidos através dos questionários (Anexo I) e da 

Escala DAAS (Anexo II), sobressaíram os seguintes problemas: 

 Níveis moderados de ansiedade e stress. 

 Défice de conhecimento sobre as vias e cadeias de transmissão do SARS-

Cov-2, assim como sinais e sintomas da Covid-19. 

Face ao exposto, podemos aferir que a problemática em evidência está 

relacionada com o impacto que a COVID-19 pode causar numa corporação de 

bombeiros, uma vez que se trata de uma doença nova, com características e sintomas 

ainda não totalmente conhecidos, o que se torna uma questão problemática, visto que, 

estes profissionais trabalham sujeitos a altas cargas de stress e pressão. 

4.2. Determinação das prioridades 
 

A definição de prioridades diz respeito à seleção, escolha ou definição de 

prioridades. Conforme Imperatori & Giraldes (1993), refere “no diagnóstico foi 

realizada a identificação dos problemas de saúde, cuja hierarquização será feita nesta 

etapa”.  
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Esta etapa está diretamente ligada à natureza do planeamento, que deve obter a 

maior pertinência de planos, que permita a rentabilização de recursos, de forma a 

escolher sobre que problemas atuar (prioridades) e qual a melhor maneira de o executar 

(estratégias).  

Segundo Velez (2014), é difícil dar resposta a toda uma multiplicidade de 

necessidades relacionadas com a saúde, tendo em conta o carácter subjetivo da mesma 

(um indivíduo possui uma conotação de saúde diferente de outro).  

Dos problemas identificados, nesta fase, será feita a seleção sobre os quais se irá 

intervir, tendo em conta duas variáveis: tempo e recursos disponíveis – selecionando 

prioridades. 

Segundo Imperatori & Giraldes (1993) para hierarquizar os problemas de saúde 

detetados recorre-se à utilização de critérios, através dos quais os problemas serão 

ordenados por prioridades. A escolha dos critérios de seleção a utilizar é da 

responsabilidade dos planificadores, não havendo assim critérios universais e concretos 

(mais uma vez nos deparamos com a subjetividade inerente à identificação de 

prioridades). Todos os critérios apresentam vantagens e desvantagens. De acordo com 

estes autores, o valor da subjetividade deverá ser superado com a explicação dos 

critérios de escolha, de forma a objetivar o valor e as limitações do plano. Assim, 

existem três critérios clássicos a usar para a definição/determinação de prioridades: 

magnitude, transcendência e vulnerabilidade. 

Pereira (2011), consi era “que os principais critérios para esta elecer 

prioridades de saúde se enquadram no âmbito da determinação da importância do 

problema, da capacidade de solucioná-lo e  a exequi i li a  e   a  solução”. 

A utilização dos critérios de seleção acima mencionados, por ser sucessiva ou 

simultânea, ou então utilizá-los separadamente. Além disso a escolha destes poderá ser 

difícil face à sua multiplicidade. 

Assim sendo, com base neste conjunto teórico, e após a análise do impacto da 

pandemia de COVID-19 nessa corporação de bombeiros voluntários considerou-se 

prioritário investir em ambos os problemas identificados e desenvolver o projeto em 

duas áreas principais:  
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 Formação e capacitação para a gestão do stress e ansiedade, 

individualmente e em grupo. 

 Aumentar o nível de conhecimentos acerca das vias e cadeias de 

transmissão do SARS-Cov2. 

 

 
4.3. Definição dos objetivos  

 

Após a definição das prioridades relativamente aos problemas/necessidades 

identificadas no diagnóstico, efetua-se a fixação/determinação de objetivos, ou seja, 

determinam-se quais os objetivos a atingir para cada problema/necessidade num 

determinado período de tempo (Imperatori & Giraldes, 1993). Para uma correta aferição 

de objetivos há que considerar quatro aspetos fundamentais. 

Segundo Imperatori & Giraldes (1993), um o jetivo é o “enuncia o  e  um 

resultado desejável e tecnicamente exequível de evolução de um problema que altera, 

em princípio, a tendência de evolução natural desse problema, traduzido em termos de 

indicadores de resultado ou de impacto”. 

Quando bem estruturados, os objetivos devem ser pertinentes (adequados aos 

problemas/necessidades que originaram as intervenções), precisos (exatos no percurso a 

efetuar e em definir o novo estado a alcançar), realizáveis (não deve ser demasiado 

ambicioso sobe pena de não ser alcançável) e mensuráveis (possibilidade de se efetuar 

uma correta avaliação à posteriori). 

Assim sendo, e segundo o mesmo autor, um objetivo corretamente formulado 

deverá conter a natureza da situação desejada, os critérios de sucesso e/ou fracasso, a 

população-alvo do projeto, a zona de aplicação do projeto e o tempo em que deverá ser 

atingido. 

Muitas vezes é difícil fixar um objetivo, assim como passar de objetivos muito 

agregados para objetivos mais específicos, pelo que se recorrer a objetivos operacionais 

ou metas. Imperatori & Giraldes (1993), definem então metas como “o enuncia o  e  um 
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resultado desejável e tecnicamente exequível das atividades dos serviços de saúde, 

traduzindo-se em termos  e  in i ca ore s  e ativi a  e ”. 

Para Tavares (1990), fixar objetivos é definir para onde se vai, sendo a forma 

como se lá chega parte integrante da etapa seguinte: seleção de estratégias. 

Com isto em vista, o objetivo geral estabelecido foi: 

 Contribuir para a capacitação do corpo de bombeiros face à atual 

pandemia de COVID-19. 

Sendo estes, os objetivos específicos traçados: 

 Avaliar os conhecimentos do grupo de bombeiros sobre as vias de 

transmissão do SARS-Cov-2, 

  Avaliar os conhecimentos do grupo de bombeiros sobre sinais e os 

sintomas da COVID-19; 

 Mensurar os níveis de depressão, ansiedade e stress da população alvo do 

projeto, 

 Contribuir para a melhoria do nível de conhecimentos sobre a COVID-19, 

através de um programa formativo; 

 Promover a literacia sobre estratégias de gesão do stress e ansiedade 

individuais e de grupo.  

 
4.4. Seleção das estratégias 

 

Uma definição para estratégia, de acordo com Imperatori & Giraldes (1993), é o 

estabelecimento de (novas) formas de atuação que permitam alcançar os objetivos 

fixados e infletir a tendência de evolução natural dos problemas de saúde. 

Sobre a elaboração de estratégias, na ótica de Imperatori & Giraldes, (1993), 

dever-se ter em linha de conta as seguintes fases: 

 

 Estabelecer os critérios de conceção das estratégias; 

 Enumerar as modificações necessárias; 

 Esboçar estratégias potenciais; 
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 Escolher as estratégias mais realizáveis; 

 Descrever de forma detalhada as estratégias escolhidas; 

 Estimar os custos das estratégias; 

 Avaliar a adequação dos recursos futuros; 

 Rever as estratégias e os o j etivos (se necessário).” 

 

Ainda assim, a escolha da melhor estratégia a utilizar deverá ser feita de acordo 

com quadro dimensões, nomeadamente: custos (de cada estratégia); obstáculos (a cada 

estratégia); pertinência (de cada estratégia) e por fim vantagens e inconvenientes (de 

cada estratégia). (Tavares, 1990). 

Por conseguinte, para este projeto de intervenção comunitária foram 

seleccionadas as seguintes estratégias: 

 Educação e Promoção da Saúde (de acordo com o Modelo Teórico da 

Nola Pender) 

 Empoderamento individual e de grupo 

 Promoção de Parcerias Formais e Informais 

4.5 Preparação Operacional e Implementação 
 
 

A fase deste processo que se designa por Preparação Operacional e Implementação, 

tem como objetivo principal, isolar a relação entre as diferentes atividades, prevenindo 

eventuais sobreposições e/ou acumulação de práticas (num determinado período de 

tempo), eliminar obstáculos à sua execução e efetuar o cálculo dos recursos, e constitui 

um instrumento básico, para a execução das atividades planeadas. Esta é a etapa do 

processo de planeamento, onde são especificadas de forma detalhada, as atividades, os 

resultados esperados, os recursos (materiais, físicos, humanos e económicos) 

necessários para a realização de cada atividade e a forma como serão obtidos 

(Imperatori & Giraldes, 1982). 

Através das evidências científicas disponíveis, sabe-se que as intervenções 

comunitárias são mais eficazes na resolução dos problemas identificados no nosso 
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diagnóstico de situação de saúde, quando abrangem diversos contextos e se adaptam 

cultural e socialmente à população-alvo, a partir das estruturas sociais existentes. 

Para a preparação das atividades, surgiu a necessidade de efetuar contatos 

prévios e reuniões com os responsáveis da corporação de bombeiros, em análise, 

nomeadamente com o Comandante e a direção da Associação, para operacionalizar as 

seguintes diligências: 

 Contatar a instituição do corpo de bombeiros voluntários para a execução 

do projeto; 

 Efetuar contactos com pessoas que possuam um papel de relevo no seio 

da instituição dos bombeiros (informadores-chave); 

  Conceptualizar o plano de formação e os cartazes informativos acerca 

das atividades a desenvolver; 

 Preparar as sessões de formação e as restantes atividades (sessões de 

relaxamento) 

  Organizar e divulgar o projeto; 

 Motivar os bombeiros para a participação nas atividades a desenvolver. 

 

Relativamente à primeira etapa do diagnóstico de situação, que envolveu 

principalmente a aplicação de questionários e escalas (Anexos I e II), e reuniões com os 

informadores-chave, foi possível concluir que existiam algumas lacunas a ser 

colmatadas, por causa da situação da Covid-19 que, como em todo o mundo, nos 

apanhou de surpresa. Porque se tratou de um evento novo, sem equiparação na nossa 

história recente, e exigiu medidas adicionais e esforços concertados, de todos. 

Por se tratar de um grupo que atua na linha da frente e está em contacto direto 

com pacientes de maior risco, e por períodos de tempo significativos, é imprescindível 

que a sua saúde mental e física sejam preservadas, ou pelo menos melhoradas, sob pena 

de assistirmos a uma prestação de serviço deficitária, que não consegue dar resposta 

eficaz e atempada às solicitações que lhe são dirigidas. 
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Assim, e enquanto sujeitos, os bombeiros devem, como outro qualquer cidadão 

ser capazes de gerir situações de stresse e de ansiedade, muito presentes, nos dias de 

hoje. 

Portanto, concluiu-se ser fundamental que os bombeiros desta corporação 

fossem sujeitos a ações de formação, que dessem resposta a uma série de questões 

colocadas e não respondidas, ou às quais apresentavam algumas dúvidas e incorreções. 

Em nosso entender, e considerando o tempo disponível para o efeito, pensámos 

numa abordagem multifatorial, dividindo a formação em duas grandes áreas temáticas, 

uma vez que estes, pela natureza da sua atuação, agravada ainda pelo actual contexto de 

pandemia, não dispõem de tempo livre para formação mais prolongada no tempo. 

Foram divididos em 2 grupos, de forma a privilegiar a formação pessoal e a 

garantir, uma maior interação entre os participantes. 

As áreas em que recaiu o plano formativo foram: Sars-Cov-2 (Covid-19) e 

Gestão dos níveis de stress e de ansiedade. 

Para o efeito, foi realizado um plano de formação que contempla estas duas 

vertentes e onde se encontram plasmados os objetivos, conteúdos, atividades, recursos 

didáticos, duração e observações. 

E ainda, em relação aos conteúdos programáticos das sessões de formação, no 

âm i to  o t ema “Sars-Cov2 (COVID-19)”, os tópicos abordados foram: 

 Contextualização da COVID-19; 

 Formas de transmissão; 

 Cadeias de transmissão; 

 Quarentena e isolamento profilático; 

 Etiqueta respiratória/distanciamento social; 

 Limpeza e desinfeção de superfícies; 

 Utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI). 

 

Na Tabela 7 está representado o plano de formação concebido, para melhorar os 

conhecimentos dos bombeiros no que ao Sars-Cov-2 (Covid-19) diz respeito, 
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bem como os conteúdos programáticos, objetivos, atividades, recursos didáticos 

e duração. 

 

                                                      Tabela 7 - Plano de formação para Sars-Cov-2 (Covid-19) 

Fonte: elaboração própria  

 

Curso:             Formação Especializada para  Bombeiros no âmbito da Covid-19 
Dominio          Sars -Covid- 2 (Covid 19) 
Formador (es)                                          
                                          CONTEUDOS PROGRAMATICOS 
           OBJETIVOS                  CONTEUDOS       

          PROGRAMATICOS 
            
ATIVIDADES 

RECURSOS 
DIDÁTICOS 

 

✓Preparar en instruir a  
    nível físico, técnico e  
    operacional o Comando  
    e Direção dos    
    Bombeiros quanto os  
    riscos associados á  
    Covid-19; 
 
 
✓Identificar e avaliar o   
    grao de vulnerabilidade  
    aos riscos técnicos,  
    físicos e operacionais; 
 
 
✓Instruir os profisionais  
    a respeito das   
    melhores  
    práticas para  
    prevenção a  
    contaminação e  
    preservação da saúde. 
 

 

✓Prevenção da Saúde e  
     Segurança no Trabalho, no  
     contexto da pandemia da   
     Covid-19; 
 
✓Conhecimentos e estratégias  
    para o combate do novo virus  
    Sars-Covid-(Covid-19); 
 
✓Procedimentos e instruções  
    sobre o uso de EPIS e    
    higienização adecuada das  
    viaturas; 
 
✓Procedimentos de  
    descontaminação e técnicas de  
    etiqueta respiratória 
 
✓Melhores práticas/medidas para  
    a preservação da integridade  
    física em contexto de risco. 
 

 
✓Conversação    
    com os  
    formandos; 
 
✓Simulações  
    de situações  
    de risco real; 
 
✓Leitura de    
    textos  
    alusivos ao   
    tema  
    Resolução  
    de exercicios  
    práticos 
 
✓Aplicação de  
    técnicas de  
  memorização. 

 
✓Apresentação  
    de sidles; 
 
✓Fichas de  
     trabalho; 
 
✓Textos sobre  
    os temas  
    tratados; 
 
✓Esteiras; 
 
✓almofadas. 

DURAÇÃO T                                                                                                    35 
P                                                                                                    55 

OBSERVAÇÕES ✓A formação será dividida em dois grupos presenciais (Sendo 34 
profisionais, serão 2 grupos de 17 pessoas, G1 e G2). 
✓Outras questiões pertinentes e não contempladas aquí serão    
    atempadamente respondidas.  
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Tópicos abordados nas sessões sobre gestão de stress e ansiedade foram: 

Fonte: elaboração própria   

 

 

Gestão de stress e da ansiedade – conceitos 

 Causas e fatores primários de stress e de ansiedade associados à Covid-19 

 Sintomas de stress e de ansiedade 

 Avaliação individual do grau de stress e de ansiedade 

 Formas individuais de lidar com o stress e a ansiedade 

 Fatores de risco 

 Análise da situação 

 Como implementar a mudança e Assertividade 

 Técnicas de relaxamento e de meditação 

 

Assim, na tabela 8, apresentada em baixo, é possível ver os conteúdos 

programáticos, objetivos, atividades, recursos didáticos e duração do plano de formação, 

que foi aplicado aos bombeiros no âmbito da COVID-19, para o domínio da gestão da 

ansiedade e do stress. 
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                                            Tabela 8 - Plano de formação para gestão da ansiedade do stress 

Curso:                 Formação Especializada para  Bombeiros no âmbito da Covid-19 
Dominio              Covid-19- Gestão d ansiedade y do stress 
Formador (es) 
                                      CONTEUDOS PROGRAMATICOS 
           OBJETIVOS                CONTEUDOS    

         PROGRAMATICOS 
ATIVIDADES  RECURSOS 

DIDÁTICOS 
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Fonte: elaboração própria   

 

 

 

 

 
4.5.1. Previsão de recursos 

 

Os recursos utilizados para este projeto podem ser delineados em três tipos: 

a. Recursos humanos: Aluna do Curso de Mestrado em Enfermagem 

Comunitária e profissionais da equipa multidisciplinar da UCSP 

b. Recursos Materiais: Stand cedido pela associação humanitária bombeiros 

voluntários, cartazes de divulgação, uso de computador e ecrã de 

 

✓ Desenvolver    
     mecanismos de   
     identificação de  
     potencias causas de  
     stress e ansiedade  
     asiciados á Covid-19; 
 
✓ Identificar e avaliar o  
     grau de vulnerabilidade  
     ao stress e á ansiedade; 
 
✓ Elaborar um plano  
     individual de  mudança  
     para uma melhor gestão  
     do stress e da ansiedade; 
 
✓ Desenvolver  
     mecanismos de    
     resposta flexiveis e  
     criativos face a sitoações   
     difíceis;  

 

✓Gestão de stress e da ansiedade- 
    Conceitos  e modelos  
    explicativos; 
✓Causas e fátores primaries de  
    stress e de ansiedade  
    associadosá covid-19; 
✓Síntomas de stress e de  
    ansiedade-relação entre  
    desmpenho  laboral e stress e  
    ansiedade; 
✓Avaliação individual do grau de  
    stress   e de ansiedade; 
✓Formas individuais de lidar  
    com stress e a ansiedade; 
✓Fatoes de risco; 
✓Análise da situação; 
✓Cómo implementar a mudança; 
✓Assertividade; 
✓Técnicas de relaxamento e de  
    meditação; 

 

✓Conversação  
    com os  
    formandos; 
 
✓ Leitura de  
     Textos  
     alusivos ao    
     tema; 
 
✓ Resolução de  
     exercicios  
     práticos; 
 
✓Aplicação de  
     técnicas de  
    relaxamento; 

 

✓Apresentação  
    de sidles; 
 
✓Fichas de  
    trabalho; 
 
✓Textos sobre  
    os  temas  
    tratados; 
 
✓Esteiras; 
 
✓almofadas. 

DURAÇÃO T                                                                                                      35 
P                                                                                                      55 

OBSERVAÇÕES ✓A formação será dividida em dois grupos presenciais (Sendo 34 
profisionais, serão 2 grupos de 17 pessoas, G1 e G2). 
✓Outras questiões pertinentes e não contempladas aquí serão    
    atempadamente respondidas. 
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projeção para apresentar os slides da formação; folhetos direcionados 

para o uso dos questionários, folhetos com a descrição do projeto. 

c. Recursos financeiros: suportados pela associação. 

 

Na tabela 9, é possível ver a descrição dos recursos utilizados durante o projeto 

de intervenção. 

 
Tabela 9 - Recursos financeiros suportados pela asociação 

 
RECURSO CUSTO UNITÁRIO QUANTIDADE ESTIMATIVA DO 

CUSTO TOTAL 
Recursos Humanos 
Enfermeira Mestranda 

Enfermeira da UCSP 

 
 10€/h 
 12€/h 

 
75 h 
10 h 

 

 
750 € 
120 € 

 
Cartazes de 

Divulgação 
20€ 2 40€ 

Cedenua de espaço? 25€/h 8h 200€ 
Folhetos 0,50€ 100 50€ 

Material Didático 10€ 34 340€ 
Fotocópias 0,10€ 1020 102€ 

Total   1452€ 
Fonte: elaboração própria 

 
 
 
4.5.2. Cronograma 
 

O componente cronograma permite organizar o projeto e verificar se foram 

desenvolvidas todas as etapas do mesmo, permitindo ainda efetivar o tempo previsto 

para a sua realização (Schneider & Flach, 2017). 

Neste sentido, foi elaborado o cronograma de atividades (quadro 1), uma vez 

que contempla as etapas do projeto, com o objetivo de auxiliar a visualização das 

atividades e a gestão do tempo para a realização das tarefas. 

 

 
Atividades 

Meses (2021) 
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                                     Quadro 1 - Cronograma de implantação 

Fonte: elaboração própria 
 

 

 

 

4.6 Monitorização e avaliação do projeto de intervenção 
 

Tendo em conta os objetivos definidos e as atividades propostas e desenvolvidas 

durante o projeto de intervenção comunitária, foi desenvolvido o plano formativo e 

ministra a s ações  e  formação aos  om eir os no âm i to  a  infeção pelo “Sars-Cov2 

(COVID-19)” e “Gestão  a  ansie a e  e  o stresse no contexto pan é mico”. Apesar  os 

resultados obtidos no diagnóstico de situação não evidenciarem elevado grau de 

Jan Fev Mar Abri Mai Jun Jul 

Reunião com o docente 
orientador 

e a Enfª. 
Supervisora clinica 

X       

Estudar as estratégias de 
implementação do projeto 

X x x x    

Desenho do projeto  x x     
Apresentação do projeto 

parcial a Enfª. 
Supervisora clinica e docente 

orientadora 

  x     

Reorganização do projeto após 
a apresentação parcial 

(feedback) 

   x    

Aplicação da parte 1 do projeto 
– Questionário e Escala DAAS 

X x      

Análise dos resultados    x    
Preparação do ciclo  de 

formação  
    x   

Aplicação da Formação 1: 
COVID-19 

     x  

Aplicação da Formação 2: 
Gestão do Stress e Ansiedade 

     x  

Reaplicação dos instrumentos 
de  avaliação de conhecimentos 

e satisfação dos formandos 

     x  

Análise dos resultados 
obtidos 

     x  

Elaboração do Relatório   x x x x x 
Pedido da comição de ética 

do U.E 
X       
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desconhecimento, a necessidade de levar a cabo este processo formativo foi, igualmente 

motivado, pela observação que tivemos oportunidade de fazer, durante o 

desenvolvimento do estudo inicial, tendo-se verificado que estes profissionais (os 

bombeiros), nem sempre seguiam as normas e procedimentos recomendados pelas 

autoridades de saúde, evidenciando a falta de conhecimentos e/ou a sua não aplicação 

na atividade funcional na corporação. Portanto, após a conclusão das sessões de 

formação, foi conduzido, uma (re)avaliação dos conhecimentos, através do mesmo 

questionário utilizado no diagnóstico de situação.  

Foi ainda solicitado aos participantes, que após a realização da formação, 

preenchessem uma grelha de avaliação, para a avaliar o seu grau de satisfação sobre o 

desempenho da formadora e sobre a formação em geral, nomeadamente, no que diz 

respeito aos objetivos da formação; ao espaço onde decorreu a mesma; se os 

equipamentos informáticos utilizados foram do seu agrado e considerados adequados, se 

apreciaram a informação disponibilizada, entre outros. (Apêndice VI)  

 

Em relação ao grau de satisfação da população alvo, observou-se, que a 

totalidade dos participantes (n=30), avaliaram de forma muito positiva, as formações 

aplicadas, e os resultados, conforme a grelha de avaliação, obteve o percentual máximo, 

revelando o elevado grau de satisfação dos mesmos. 

 

Os resultados obtidos através da reaplicação dos instrumentos utilizados no 

diagnóstico de situação, e de um instrumento elaborado especificamente, para avaliar os 

conhecimentos da população alvo, após o ciclo formativo, (apéndice III) evidenciam 

que as intervenções desenvolvidas contribuíram para melhorar os deficits de 

conhecimento em relação ao Sars-Cov-2 (Covid-19). 

 

Para a avaliação, em termos de aproveitamento sobre esta temática, de acordo 

com os resultados estatísticos obtidos (Apêndice V), podemos aferir que quanto ao 

conteúdo programático: “ ontextualização  a  COVID-19” e “Formas  e  transmissão”, 

estes tiveram, após a formação, um grau de aproveitamento de 97%. 

 

 
Gráfico 7 - Resultados do questionário avaliativo – Tópico: Formas de transmissão 
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Fonte: elaboração própria 

 

Conforme se pode observar no grafico nº 7, os participantes tiveram após a 

formação um grau de aproveitamento de 97%. 

 

Relativamente a secção sobre “ a eias  e  transmissão”, a informação sobre os 

conteúdos ministrados foi  e  53%. No entanto, so re  “Quarentena e isolamento 

profilático” e “Etiqueta respiratória/ i stanciamento social”, os resulta os foram 

melhores, com um grau de 77% e 87%, respetivamente, nas respostas certas. 
 

 

 

 

 

Gráfico 8 - Resultados do questionário avaliativo – Tópico: Cadeias de transmissão 
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Fonte: elaboração própria 

 
 

Gráfico 9 - Resultados do questionário avaliativo – Tópico: Quarentena e isolamento profilático 

 
Fonte: elaboração própria 

 

Observa-se de acordo com o gráfico 9, que houve 77% de respostas certas e 23% 

de respostas erradas. 

 

Neste mesmo sentido, sobre o conteúdo “Limpeza e  esinfeção  e  superfícies”, 

os resultados obtidos foram de 90%, de avaliação positiva, e o mesmo resultado foi 

obtido, com o conte  o programático “ til ização  e  Equipamentos  e  Proteção 

individual (EPI)”. 
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Gráfico 10 - Resultados do questionário avaliativo – Tópico: Utilização de Equipamentos de 
Proteção individual (EPI) 

 
Fonte: elaboração própria 

 

Observa-se através  o gráfico 10, que os resulta os no tópico “utilização do 

equipamento de EPI, teve 90% de acertos e 10% erros.  

 

 

Assim, a formação com a temática “Gestão  a  ansie a  e  e  o stresse”, 

desenvolveu-se com os seguintes conteúdos: Gestão de stresse e da ansiedade – 

conceitos e modelos explicativos. O seu grau de aproveitamento foi de 93%. No 

“Causas e fatores primários de stresse e de ansiedade associados à COVID-19” os 

resultados obtidos foram  e  97%. Para o tópico “Sintomas de stresse e de ansiedade” e 

“Avaliação in i vi ual  o g rau  e  stresse” obtivemos 90% de aproveitamento geral. 
 

 

 

 
 
 

 

 

Gráfico 11 - Resultados do questionário avaliativo – Tópico: Causas e fatores primários de stresse e 
de ansiedade associados à COVID-19” 
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Fonte: elaboração própria 

 

No que respeita ao tópico – causas e fatores primários de stress e ansiedade associados 

ao COVID-19, observou-se 97% de acertos e 3% de erros.  

Gráfico 12 - Resultados do questionário avaliativo – Tópico: Sintomas de stresse e de ansiedade – 
relação entre desempenho laboral e stresse e ansiedade 

 
Fonte: elaboração própria 

 

No que respeita aos tópicos “sintomas de stress e de ansiedade”, e “relação entre o 

desempenho laboral e stress e ansiedade”, observou-se 80% de respostas certas e 20% 

de respostas incorretas. 

 

Sob a mesma ótica, para o tópico “Formas in i vi uais  e  li a r com o stresse e a 

ansie a  e ” e “Fatores  e  risco “o grau  e  aproveitamento obtido foi de 90% e 100%, 

respetivamente. Para o conte  o “Análise da situação” e “Como implementar a 

mudança e assertividade”, os resultados obtidos, de forma sequencial, foram de 100% e 

87% de aproveitamento. 

Apesar da análise dos resultados do questionário de avaliação dos 

conhecimentos, ter sido presentado em valores percentuais, por ser mais facil para 
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apresentar à população alvo. Recurreu-se ainda, à análise estatistica SPSS, tendo obtido 

os seguintes valores ou resultados: 
Gráfico 13 - Resultados do questionário avaliativo – Tópico: Fatores de risco 

 
Fonte: elaboração própria 

 

No que respeita ao tópico – fatores de risco, os resultados evidenciaram 100% de 

respostas certas. 

Este estudo teve como objetivo analisar o impacto da pandemia de COVID-19, 

numa corporação de bombeiros voluntários, e produziu um conjunto de dados, que 

passamos a analisar. Na amostra de estudo constituída por 34 bombeiros, a sua maioria 

é do género masculino e, com média de idades de 39.6 anos.  

Assim, observou-se através da aplicação de um instrumento de avaliação, 

elaborado para avaliação de conhecimento, pós conclução do plano formativo, que o 

conhecimento sobre “as vias de transmissão do SARS-Cov-2” e “sinais e sintomas da 

COVID-19”, a média obtida foi de 4.91 pontos, sendo o máximo possível de obter de 8 

pontos e o ponto médio da escala de 4 pontos. Deste modo o valor obtido está 

significativamente acima do ponto médio, t (33) = 9.321, p =.001, embora não se possa 

considerar que o conhecimento dos inquiridos sobre esta dimensão seja muito elevado. 

O conhecimento demostrado no final do plano formativo, revela um aumento do nível 

de conhecimentos em relação ao valor obtido, no diagnóstico de situação. Deste modo, 

podemos considerar estes resultados como positivos, uma vez que, devido ao contexto 

da pandemia da COVID-19 ser algo recente, não existem ainda muitos estudos basilares 

como referência. Isto é corroborado pelos estudos de Vasconcelos et. al. (2020), que 

reiteram a questão das limitações do impacto do COVID-19, numa corporação de 
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bombeiros (utilizado na ocasião como amostra). Os mesmos autores, informam da 

limitação de informações disponíveis e carência de estudos longitudinais, neste âmbito.  

Por outro lado, a escala dimenção acerca do conhecimento sobre “as medidas de 

proteção”, a média obtida foi de 16.88 pontos, sendo o máximo possível de obter de 27 

pontos e o ponto médio da escala de 13.5 pontos. Deste modo, o valor obtido está 

significativamente acima do ponto médio, t (33) = 7.544, p =.001, embora também não 

se possa considerar que o conhecimento dos inquiridos sobre esta dimensão, seja muito 

elevado, pois em média erraram 11 respostas sobre “proteção”.  

Na dimensão de “Informação/Formação” na instituição, a média obtida foi de 

7.9 pontos, sendo o máximo possível de obter de 10 pontos e o ponto médio da escala 

de 5 pontos. Deste modo, o valor obtido está significativamente acima do ponto médio, t 

(33) = 28.580, p =.001. Considera-se que nesta dimensão o valor obtido é positivo. O 

que revela a importância que o corpo de bombeiros dá à informação e formação, e o 

reconhecimento pela disponibilidade. A associação humanitária de bombeiros 

voluntários demonstrou o seu interesse esforçando-se para disponibilizar e promover a 

informação / formação. 

No item sobre a perceção do impacto da pandemia na vida pessoal e 

profissional, a média obtida foi de 8.23 pontos, sendo o máximo possível de obter de 13 

pontos e o ponto médio da escala de 6.5 pontos. Deste modo, o valor obtido está 

significativamente acima do ponto médio, t (33) = 6.942, p =.001. Considera-se que, 

após o ciclo formativo, houve uma maior consciencialização sobre o impacto da 

pandemia na vida dos bombeiros, no entanto, o timing desta reaplicação também 

ocorreu após um surto de COVID-19, na própria corporação, o que poderá ter 

contribuído para esta tomada de consciência, acerca do real impacto da pandemia, quer 

no quartel, quer na vida pessoal e familiar destes indivíduos. 

Sendo ainda de referir que, são os homens que tiveram valores mais elevados de 

conhecimentos sobre a cadeia de transmissão, os dispositivos e procedimentos de 

proteção, mas foram as mulheres aquelas que apresentaram valores mais elevados em 

relação à perceção sobre o impacto da pandemia na vida pessoal e familiar, embora as 

diferenças não sejam estatisticamente significativas.  

Atender às necessidades de saúde mental dos bombeiros sempre foi desafiante, e 

este fato tornou-se ainda mais difícil, no ambiente atual de pandemia. Muitas vezes, os 

indivíduos tendem a não querer admitir os seus próprios problemas, por medo e 
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desconhecimento, tal como descritos num estudo de Lewis-Shroeder, et. Al. (2018), 

reconhecer problemas comportamentais é outro problema comum, sejam de stress, 

ansiedade ou depressão.  

No que respeita à idade, ficou claro que, os indivíduos com mais de 40 anos, 

obtiveram valores mais elevados nas respostas às questões sobre transmissão e medidas 

de proteção e valores mais baixos, nas questões relacionadas com a formação e o 

impacto da pandemia na sua vida pessoal e profissional, embora as diferenças não sejam 

muito significativas estatisticamente.  

Em relação às habilitações literárias, os participantes que possuem o ensino 

secundário e/ou superior, obtiveram valores mais elevados, na proteção e formação e 

valores mais baixos, no que respeita à “transmissão” e “impacto”, embora as diferenças 

não sejam estatisticamente significativas, mantendo-se a relação observada durante o 

diagnóstico de situação. 

Neste ponto ressalta-se que, além do conteúdo programático, no âmbito da 

COVID-19, houve conte  os ministra os so re  a “Gestão  o  Stress e  a Ansie a  e”, 

no contexto da pandemia global. Conseguiu-se potenciar nesta corporação de bombeiros 

os ganhos em saúde relacionados com o aumento da literacia sobre a temática, 

nomeadamente:   

              - Aumento do nível de conhecimento sobre segurança no trabalho; 

              - Aumento do nível de segurança na forma de efetuar os transportes; 

              - Aumento dos conhecimentos sobre distanciamento social dentro dos espaços 

comuns e fora; 

              - Obtiveram, ainda,  maior nivel de literacia em relação ao stres e ansiedade; 

              - Demonstraram maior adesão a comportamentos mais seguros nos espaços 

comuns nomeadamente no que respeita a distanciamento social o físico. 

 

 Estava prevista a dinamização de diversas sessões de relaxamento, com recurso 

a parceiros da comunidade, no entanto, não foi possível porque agravamento do 

contexto pandémico nesse período temporal. Foram detectados vários surtos e todos os 

contactos pessoais foram cancelados. Também houve dificuldade em agendar a 

calendarização das atividades, porque houve mudança dos órgãos sociais e direcção da 

Associação Humanitária e no Comando do Corpo de Bombeiros.   
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Tudo isto influenciou a execução do projecto de intervenção delineado 

inicialmente e dificultou bastante a gestão do tempo, e a real avaliação sobre o impacto 

das intervenções, levando a que alguns objectivos não fossem atingidos na totalidade e 

apenas parcialmente. 

            Os conhecimentos dos bombeiros após a sessão de formação, revelaram 

melhores indicadores, demonstraram maior conhecimento em relação às formas de 

transmissão do vírus, bem como em relação aos procedimentos a adoptar na atual crise 

pandémica. Tendo como o ponto médio obtido um score de 16.88 pontos, sendo o 

máximo possível de obter de 27 pontos e o ponto médio da escala de 13.5 pontos, isto 

demonstra que os valores do conhecimento totais, foram satisfatórios.  
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5. ANÁLISE DAS COMPETÊNCIAS DESENVOLVIDAS 
 

O Guia Orientador do Estágio Final de 2021 estipula que, tanto o Estágio I, 

como o Estágio final, devem proporcionar aos estudantes, o desenvolvimento de 

competências, que lhes permitam consolidar os conhecimentos adquiridos, assim como 

a sua identidade profissional. O documento acrescenta ainda que, “o estágio deve 

representar, para cada estudante, um processo de aprendizagem, que implica a aquisição 

e a consolidação dos conhecimentos e competências de especialista e o aperfeiçoamento 

da capacidade de raciocinar e resolver problemas, em enfermagem comunitária”. (p.2). 

Neste contexto, quer o estágio que foi desenvolvido numa UCSP do ACES 

Alentejo Central, como o projeto de intervenção aplicado numa Corporação de 

Bombeiros Voluntários, possibilitaram o desenvolvimento e a consolidação de algumas 

competências, na área de Enfermagem Comunitária e de Saúde Pública, que serão 

descritas a seguir. 

5.1. Competências Comuns do Enfermeiro Especialista 
 

A Ordem dos Enfermeiros (2019) define o enfermeiro especialista como “aquele 

a quem se reconhece competência científica, técnica e humana para prestar cuidados de 

enfermagem especializa os na s áreas  e e speciali a e  em enfermagem” (p.4744).  

Assim, para que se possa concretizar a atribuição do título de especialista, a um 

enfermeiro, é necessário que para além de se verificar se possui as competências 

descritas, em cada um dos Regulamentos da respetiva especialidade em Enfermagem, 

este partilhe um conjunto de competências comuns, que sejam extensíveis em todos os 

contextos de prestação de cuidados de saúde. 

Competências do domínio da responsabilidade profissional, ética e legal 

No que se refere ao âmbito da responsabilidade profissional, ética e legal, A 

Ordem dos Enfermeiros (2019) acrescenta ainda que, o enfermeiro especialista: 

  “a) Desenvolve urna prática profissional, ética e legal, na área  e especialidade, 

agindo de acordo com as normas legais, os princípios éticos e a deontologia profissional 
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b) Garante práticas de cuidados que respeitem os direitos humanos e as 

responsabilidades profissionais” (p.4745). 

De facto, durante a realização, quer do estágio desenvolvido na UCSP, quer 

durante a implementação do projeto de intervenção, foram rigorosamente respeitadas, 

todas as normas legais, e seguidos todos os princípios éticos e de deontologia 

profissional, em todas as ações levadas a cabo pela mestranda.  

No decurso do estágio, foram cumpridos todos os requisitos necessários para o 

desenvolvimento e implementação do projeto, e respeitados sempre os direitos humanos 

e as responsabilidades profissionais, inerentes ao exercício da enfermagem. Foram 

efetuados contactos com as entidades responsáveis, as quais deram o seu acordo para a 

realização do projeto de intervenção, e foram escrupulosamente cumpridas todas as 

exigências apresentadas, para que o mesmo decorresse com o menor estorvo possível, 

para o desenvolvimento das atividades quotidianas habituais.  

Durante a recolha de dados, as identidades dos participantes foram mantidas em 

sigilo, respeitando os requisitos de anonimato. 

 

Competências do domínio da melhoria contínua da qualidade 

 Ainda, segundo a OE (2019, p. 4745) o enfermeiro especialista: 

“a) Garante um papel  inamiz a or no  e senvolvimento e suporte das iniciativas 

estratégicas institucionais na área da governação clínica; 

 b) Desenvolve práticas de qualidade, gerindo e colaborando em programas de 

melhoria contínua; 

c) Garante um ambiente terapêutico e seguro”. 

Durante o estágio, foi possível desenvolver competências que propiciaram ter 

um papel ativo e participativo dentro da instituição. Foram realizadas diversas reuniões, 

que contaram com a presença de elementos da equipa multidisciplinar, e que foram 

indispensáveis para o sucesso da implementação do projeto de intervenção. 
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 O feedback recebido por parte de vários profissionais da instituição 

relativamente às formações realizadas e aos problemas identificados, foi muito positivo 

e motivador, e demonstrou a importância e a utilidade deste tipo de intervenções, no 

âmbito das precauções básicas de controlo da infeção, contribuindo para sensibilizar os 

profissionais, com vista à melhoria contínua da prestação dos cuidados de saúde, e à 

criação de ambientes seguros, para o apoio que é facultado às populações. 

Competências do domínio da gestão dos cuidados 

 No que se refere à gestão de cuidados, a Ordem dos Enfermeiros (2019), postula 

ainda que o enfermeiro especialista: 

“a) Gere os cuidados de enfermagem, otimizando a resposta da sua equipa e a 

articulação na equipa de saúde; 

b) Adapta a liderança e a gestão dos recursos às situações e ao contexto, visando 

a garantia  a quali a  e  os cui a os”  (p. 4745). 

Com efeito, a realização do estágio numa UCSP do ACES Alentejo Central, 

permitiu que fossem desenvolvidas as competências acima referidas. Assim, durante 

este estágio foi permitido que participasse nas visitas domiciliárias, e acompanhasse as 

consultas de saúde infanto-juvenil, propiciando uma visão da realidade vivenciada 

nestas unidades, e uma antecipação de várias situações, com as quais o enfermeiro 

especialista é confrontado diariamente. Também permitiu que colaborasse na sala de 

tratamentos, e na gestão da farmácia e armazém do UCSP.  

A experiência obtida, irá capacitar-me para resolver de forma mais eficiente, os 

problemas com que me defrontarei, na minha vida profissional.  

 

Competências do domínio do desenvolvimento das aprendizagens profissionais   

 Ainda segundo a Ordem dos Enfermeiros (2019), o EE: 

"a) Desenvolve o autoconhecimento e a assertividade; 

b) Baseia a sua praxis clínica especializada em evidência científica” (p.4 745). 
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Para desenvolver esta competência foi necessário um estudo intensivo, e a 

realização de uma exaustiva pesquisa bibliográfica, de forma a identificar os 

fundamentos científicos, nos quais se deve basear a prática clínica.  

Para o seu desenvolvimento contribuiu, sobretudo a elaboração e implementação 

do projeto de intervenção. Tratou-se do processo de aprendizagem baseado na reflexão, 

acerca da prática de cuidados de saúde, num período sui generis, em plena pandemia de 

Covid-19, e que implicou a adoção de cuidados preventivos acrescidos, com vista a 

evitar qualquer risco de infeção.   

 
5.2. Competências específicas do enfermeiro especialista em Enfermagem 
Comunitária e de Saúde Pública. 

 

De acordo com a Ordem dos Enfermeiros (2018), entre as competências 

específicas do Enfermeiro Especialista em Enfermagem Comunitária encontram-se as 

competências clínicas especializadas na área de Enfermagem de Saúde Comunitária e 

de Saúde Pública, em regulamento próprio, destinadas a promover um enquadramento 

regulador para a certificação das competências e que pretendem dar a conhecer o que se 

espera destes profissionais especializados. 

O Enfermeiro Especialista em Enfermagem Comunitária e Saúde Pública foca a 

sua ação no apoio às comunidades, pois possui conhecimentos sobre as respostas 

humanas aos processos de vida e sobre os problemas de saúde que afetam os indivíduos. 

As competências que possui e que lhe permite responder de maneira adequada às 

necessidades específicas, destas comunidades, possibilita obter ganhos efetivos em 

saúde (Ordem dos Enfermeiros, 2010). 

 

Em seguida, serão apresentadas as competências específicas do Enfermeiro 

Especialista em Enfermagem Comunitária, na área de Enfermagem de Saúde 

Comunitária e de Saúde Pública, de acordo com o Regulamento n.º 428/2018 da Ordem 

dos Enfermeiros, refletindo sobre as mesmas: 
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a) Estabelece, com base na metodologia do Planeamento em Saúde, a avaliação do 

estado de saúde de uma comunidade. 

 

 O projeto de intervenção levado a cabo com o Corpo de Bombeiros Voluntários, 

teve como base a metodologia de Planeamento em Saúde. 

Com a sua implementação, foi possível avaliar as lacunas existentes aos níveis 

de conhecimentos que esses profissionais possuíam acerca da COVID-19, e da sua 

cadeia de transmissão, e identificar certos problemas que afligem aqueles que trabalham 

na linha da frente do combate à pandemia, a nível emocional e psicológico - 

nomeadamente o stress, ansiedade e depressão - de forma a elaborar e implementar 

ações de formação que lhes permitisse colmatar essas deficiências e aprender a lidar 

com essas situações. 

 Para conseguir realizar esta atividade, elaborou-se o diagnóstico de saúde desta 

comunidade. Após conhecer as necessidades de formação dessa população, foi 

necessário estabelecer prioridades e posteriormente desenvolver objetivos (geral e 

específicos).  

Planearam-se e implementaram-se atividades - nomeadamente as características 

da COVID-19 da sua cadeia de transmissão, Contextualização da covid 19, formas de 

transmissão, cadeia de transmissão, quarentena e isolamento profiláctico, etiqueta 

respiratória/ distanciamento social, limpeza e desinfeção de material, utilização de 

equipamentos de proteção individual. 

 Foram ainda desenvolvidas intervenções para avaliar os níveis de stres e 

ansiedade através de escalas validadas para a população em causa. A literatura revelou 

que uma proporção significativa de profissionais de saúde, durante a pandemia, sofreu 

de problemas de saúde mental, incluindo transtornos mentais diagnosticáveis. A este 

aspeto, os estudos realizados na China sobre o COVID19, relataram uma prevalência de 

ansiedade entre os profissionais de saúde com uma variação de 44,6% e 62% (Lai et al., 

2020). 
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É uma patologia com quando características debilitantes, que pode ocorrer com 

uma severidade pronunciada. No entanto, um critério adicional de definição nos 

manuais de diagnósticos padronizados é a ocorrência, concomitante de ansiedade e 

evitação (Scott et al., 2010). 

b) Contribui para o processo de capacitação de grupos e comunidades. 

            A realização do estágio permitiu elaborar, em parceria com diversos elementos 

da equipa multidisciplinar, um projeto de intervenção comunitária, dirigido aos 

bombeiros de uma Corporação de Bombeiros Voluntários do Alentejo Central, de forma 

a aumentar a sua capacitação, no desenvolvimento da sua atividade.  

Conseguiu-se dinamizar, participar e avaliar ações de promoção da saúde, 

mobilizando e integrando conhecimentos na área da comunicação e educação, através 

da elaboração e apresentação de ações de formação e educação para a saúde, e reuniões 

dirigidos a grupos específicos dentro dessa comunidade. 

Em relação aos fatores psicológicos, a literatura sugeriu que os traços de 

personalidade dos profissionais de saúde, são um dos determinantes principais no 

desenvolvimento de problemas de saúde mental, durante o período da pandemia. O 

estudo que foi realizado por Maunder (2004) durante a pandemia SARS, em 

profissionais de saúde, identificou que os indivíduos com traços de personalidade 

ansiosos e evitativos, medo e mecanismos de enfrentamento evitativo estavam em maior 

risco de stress e de doença mental. Além de que, os profissionais de saúde que se 

entregam a estratégicas de enfrentamento, focadas na emoção, sofrem de maior 

exaustão emocional, stress, ansiedade e depressão (Park et al., 2018). 

Ser um dos profissionais da linha da frente e lutar contra doenças infeciosas, 

pode afetar a saúde mental. Por exemplo, o stress psicológico imposto aos profissionais 

de saúde, varia e depende da experiência, do local e da prática (Geropoulus & 

Matenglou, 2020).  

O bem-estar psicológico tem um impacto importante no desempenho dos 

indivíduos. O impacto do COVID19, na saúde mental está bem documentado em vários 

países, entre diferentes populações, incluindo os profissionais de saúde. No entanto, as 

evidências sobre este impacto da pandemia, não estão ainda disponíveis nalguns países 

(Neto et al., 2019). 
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Durante a resposta inicial ao COVID19, houve relatos dos mídia sobre os kits 

inadequados, e a falta de EPIs, no local de trabalho dos profissionais de saúde, 

contudo,também necessitam de um sistema de apoio para promover o bem-estar mental, 

e a sua atividade necessita de ser monitorizada continuamente (Ramu, 2020).  

Estratégias como: 

- Procurar informações sobre o que fazer para cuidar de si e dos outros; 

- Escolher fontes de informação confiáveis e procurar saber a procedência das 

notícias que se recebe (não disseminando fake News). Utilizando sites oficiais, como o 

da Organização Mundial da Saúde (WHO), da Direção-Geral de Saúde, SNS 24 e de 

Universidades.  

 - Evitar ficar o dia todo a ver os media sociais (WhatsApp, Facebook, 

Instagram, por ex.), ou a ler os jornais e a ouvir notícias, para prevenir a sobrecarga de 

informação. 

- Preencher o tempo com informações otimistas e atividades agradáveis. 

- Ser creativo tornando as tarefas mais agradáveis: escolher ambientes 

tranquilos, tomar chá ou algo que dê conforto para sentir mais capacidade para realizar 

as tarefas.   

- Planear as atividades diárias, evitando sentir sobrecarga no corpo e mente.  

 - Separar horários para trabalho, lazer e interação familiar.  

- Incluir na rotina ações de autocuidado: exercício físico, meditação ou 

relaxamento, alimentação saudável, como frutas e verduras. Beber uma quantidade 

adequada de água diariamente.  

- Fazer uma lista das tarefas, por ordem de prioridade e cumprila. Saber dizer 

“não” a situações não urgentes.  

- Acreditar que é possivel fazer algo para melhorar a forma como está lidando 

com a vida.  

A partir destas considerações sobre as formas individuais de lidar com o stress, é 

possível desenvolver um plano individual, com estratégias específicas, para tratar do 

stress e da ansiedade. 

No entanto, é preciso saber inicialmente, qual o grau de stress e de ansiedade de 

cada utente, e qual será a estratégia mais eficiente para cada caso. 

Recomenda-se o aconselhamento com profissionais da saúde, para delinear as 

melhores práticas, para o tratamento destas doenças, que comumente são subestimadas, 
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mas que estão a causar imenso impacto em todo o mundo, devido à crise sanitária 

provocada pela pandemia. 

Contribuir para a capacitação, tanto individualmente, como em grupo, esta 

população, foi um previlégio. 

Para a elaboração deste projeto recorreu-se ao Modelo de Promoção da Saúde de 

Nola Pender, com o objetivo de fomentar a mudança de comportamentos desadequados 

e, consequentemente, promover a capacitação desses profissionais.   

 

c) Integra a coordenação dos Programas de Saúde de âmbito comunitário e na 

consecução dos objetivos do Plano Nacional de Saúde. 

 

Segundo o Plano Nacional de Saúde - Revisão e Extensão a 2020, a Estratégia 

Heallh 2020, que serve como quadro de referência para as políticas europeias de saúde, 

"centra-se na melhoria da saúde e bem-estar da população e na redução das 

desigualdades em saúde, através do reforço da liderança e governança para a saúde" 

(p.6).  

 

De maneira a atingir estes objetivos identificaram-se prioridades estratégicas, 

com vista a capacitar os cidadãos, combater as doenças transmissíveis e não 

transmissíveis, fortalecer os sistemas de saúde e a capacidade de resposta em saúde 

pública e desenvolver comunidades resilientes e ambientes protetores. 

 

Considera-se que o projeto de intervenção desenvolvido cumpre com os 

objetivos do Plano Nacional de Saúde, dado que o desenvolvimento de atividades no 

âmbito da prevenção e controlo de infeção contribui diretamente, para a melhoria da 

saúde e bem-estar das populações e para o combate às infeções transmissíveis.  

 

       Durante o estágio realizado numa UCSP do ACES Alentejo Central, a mestranda 

desenvolveu diversas outras atividades que integravam o Plano de Ação dessa unidade, 

nomeadamente:  

 

 Apoiar as ações de vacinação levadas a cabo nessa unidade, desde o 

transporte, preparação e acondicionamento das vacinas e acompanhar os 
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utentes durante o processo de vacinação, nomeadamente, durante o 

tempo de espera, após a mesma, para verificar se estes apresentavam ou 

não uma reação à vacina.  

 Acompanhar e auxiliar na realização diversos tratamentos, por exemplo, 

tratamento de feridas complexas como queimaduras e úlceras de pressão, 

administração de terapêutica injetável, avaliação de glicémia capilar, 

entre outros e colaborar com o médico na sutura de feridas, através da 

preparação do material necessário, e no apoio das necessidades 

manifestadas pelos utentes, especialmente em situações com crianças. 

 Fazer reposição de materiais e medicamentos em falta na farmácia e 

fazer pedidos para a farmácia central do ACES.  

 Colaborar na gestão e preparação de material para distribuição em 

escolas e lares de idosos da região, como cateteres urinários, soros, 

algum material para tratamento de feridas, folhetos informativos; 

preservativos, etc. 

 Proceder à avaliação de parâmetros do recém-nascido e da criança, no 

âmbito do Programa Nacional de Saúde Infantil e Juvenil, (avaliar o 

peso, comprimento ou altura, e a pressão arterial e registar os valores e os 

percentis, no programa informático e no boletim individual de saúde), 

bem como, administrar vacinas e proceder ao seu registo no sistema de 

informação. 

 Realizar visitas domiciliarias de enfermagem, a pessoas com perda de 

autonomia, ou níveis de dependência funcional, ou ainda, que 

apresentassem dificuldades de locomoção e deslocação até ao Centro de 

Saúde.  

 

d) Realiza e coopera na vigilância epidemiológica de âmbito geodemográfico. 

 

Quer o projeto de intervenção comunitária desenvolvido e implementado pela 

mestranda, quer as outras atividades desenvolvidas em ambos os estágios, contribuíram 

e cooperaram para a vigilância epidemiológica da população residente na zona de 
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influência do ACES Alentejo Central. A colheita de dados permitiu a vigilância 

epidemiológica dos utentes e respetivas famílias, através do rastreio de contatos. 

 

O rastreio de contatos é entendido pela DGS, como uma medida de Saúde 

Pública fundamental, no controlo das doenças contagiosas, como é o caso da infeção 

pelo SARS-CoV2. Este tem como objetivo identificar rapidamente, potenciais casos 

secundários, a fim de poder intervir e interromper a cadeia de transmissão da doença.  

 

5.3.  Competências do Grau de Mestre 
 

Este percurso que culmina agora com a entrega e defesa deste relatório, destina-

se não só a determinar que as competências comuns do enfermeiro especialista, e as 

competências especificas do enfermeiro especialista em Enfermagem Comunitária e de 

Saúde Pública foram devidamente desenvolvidas e adquiridas, como também se a 

mestranda adquiriu as devidas competências para ser merecedora da atribuição do grau 

de mestre. 

Com efeito, a atribuição de grau de mestre implica a capacidade de desenvolver 

conhecimentos, que permitam resolver as problemáticas que irão eventualmente surgir 

no âmbito pessoal, profissional e académico. Competências essas que estou, em 

consciência, ciente de ter adquirido ao longo da trajetória que agora culmina, e as quais 

foram adquiridas e aperfeiçoadas através da mobilização de todos conhecimentos 

adquiridos, desde que dei início a este percurso académico. 

De facto, a conceção e implementação, do projeto de intervenção comunitária 

aqui apresentado só foi possível de realizar com o recurso a todas as competências de 

especialização adquiridas ao longo de todo percurso académico, e que vão desde os 

conhecimentos teóricos adquiridos nas unidades curriculares do curso, até à prática 

clínica desenvolvida nos estágios curriculares, onde foi possível aplicar esses 

conhecimentos e aprofundar as aprendizagens adquiridas. 

Um mestre deve possuir competências que lhe permitam levar a cabo um 

trabalho de investigação metódico e crítico, basado numa revisão de literatura que 
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consiga reunir a evidência científica mais atualizada, a fim de criar um corpus de 

conhecimento que fundamente teoricamente o estudo que pretende realizar, e que o 

possa auxiliar na reflexão final sobre os resultados obtidos com a sua investigação. 

Foram esses os passos seguidos escrupulosamente pela mestranda na conceção e 

implementação deste projeto de intervenção comunitária, a qual recorreu ao Modelo 

Teórico de Promoção da Saúde de Nola Pender, como o seu principal referencial 

teórico. Este proporcionou-lhe um modelo conceptual que deu suporte teórico à prática 

da enfermagem comunitária, justificando assim o domínio pleno das competências do 

grau de Mestre. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

O Regulamento n.º 122/2011 de 18 de fevereiro de 2011 da Ordem dos 

Enfermeiros, postula que o enfermeiro especialista  e ve possuir “um conhecimento 

aprofundado num domínio específico de enfermagem [e demonstrar] níveis elevados de 

julgamento clínico e tomada de decisão [para tal, deve deter] um conjunto de 

competências especializadas relativas a um campo de intervenção” (OE, 2011:8648). 

O percurso de aprendizagem que agora culmina foi longo e pontuado de muitos 

obstáculos - desde logo as dificuldades apresentadas por ter realizado este estágio num 

país onde a língua era diferente da minha - mas que tornou ainda mais gratificante o 

facto de ter conseguido realizar aquilo a que se propôs, e ter atingido os objetivos 

previamente traçados para o mesmo, ou seja, a aquisição e o desenvolvimento de 

competências comuns e específicas de EEECSP. 

A aquisição gradual destas competências ao longo do estágio, e o seu 

desenvolvimento, foram essenciais para o crescimento como profissional de saúde, mas 

também proporcionaram um importante aporte para o crescimento pessoal e emocional, 

não só pelo contexto em que o estágio se realizou, como também pela interação com 

colegas e enfermeiras orientadoras com elevado grau de especialização, e uma enorme 

dedicação à enfermagem, cujo exemplo espera seguir ao longo da carreira profissional. 

O objetivo inicial deste projeto de intervenção comunitária foi a análise do 

impacto da pandemia de COVID-19 nos bombeiros. A este aspeto, o estudo de campo 

efetuado determinou que existem algumas variáveis em relação à determinação destes 

impactos, como a idade, o género, as habilitações literárias e função ou cargo que 

desempenham.  

Adicionalmente, é evidente que a formação contínua é imprescindível para este 

grupo de profissionais, de tal modo, que como sugestão final deste estudo, se deixa a 

proposta de um estudo mais aprofundado sobre o impacto da falta de formação 

continua, para profissionais que atuam sob stress, risco e pressão, assim como, o 

desenvolvimento de estudos sobre as vantagens do desenvolvimento de programas 
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formativos para profissionais que atuam sob diferentes graus de riscos, nos seus 

ambientes de trabalho. 

A reflexão e a análise crítica e fundamentada sobre o exercício das funções de 

EEECSP permitiram compreender as implicações e responsabilidades éticas e sociais, 

assim como a relevância das atividades realizadas, na prática, nomeadamente no que diz 

respeito à capacitação e promoção da saúde física e mental, da corporação de bombeiros 

que trabalha na linha da frente no combate à pandemia da COVID-19. 

Adicionalmente, estes estágios foram de extrema importância, contribuindo para 

a aquisição e desenvolvimento de competências profissionais e humanas. Além disso, 

todas as ações desenvolvidas permitiram desenvolver competências específicas 

enquanto enfermeira especialista em enfermagem comunitária e de saúde pública. A 

elaboração de um diagnóstico de saúde de uma comunidade, estabelecendo prioridades 

de ação face às necessidades e implementando um projeto de intervenção, com vista à 

resolução das necessidades prioritárias, e a capacidade de análise e reflexão sobre os 

fenómenos encontrados, foram as principais competências adquiridas. Todas as ações 

desenvolvidas contribuíram para a aquisição de experiência, essencial à realização de 

futuros projetos em contexto profissional. 

Como reflexão pessoal foi também um trabalho para que não tinha nenhuna 

experiência, nem nenhum treino de trabalhos, nem em projetos de intervenção na 

comunidade, nem de trabalhos científicos, nem na elaboração de relatórios. Foi um 

desafio difícil, mas que paulatinamente, se torna necessário melhorar. Assim foi um 

investimento novo, muito trabalhoso que me trouxe grandes momentos de 

aprendizagem e de análise critica, identificando aspectos a aperfeiçoar, mas fazendo o 

firme propósito de melhorar e investir mais futuramente. Este foi só o primeiro. 
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APÊNDICES 
 

Apêndice I – Guião do questionário I 
 

Questionário (I) sobre O impacto da Pandemia por COVID 19 numa Corporação 

dos Bombeiros Voluntários  

 

1. Idade: _____ 

 2. Sexo: Masculino            Feminino  

3. Responde a este questionário na qualidade de: 

Bombeiros Voluntário           Bombeiro assalariado          Elemento do Comando  

Membro dos Corpos Sociais                                  Outro        _____________________   

4. Há Quantos anos é Bombeiro? _______________________ 

5. indique o seu grau de escolaridade: 

Até ao primeiro ciclo (4.ª Classe)                         Até ao 2.º ciclo (9.º ano)          

Concluiu o Ensino Secundário                            Ensino Superior  

6. Se é bombeiro(a) voluntário(a) indique a sua situação profissional/Ocupação 

Profissional 

Ativo             Profissão: ___________________________________      

Desempregado                Reformado                    Outros          

Qual?____________________ 

 
Questões Por favor, coloque um círculo à volta da opção escolhida 

Dimensão: Pandemia de COVID 19    

Conhecimento sobre vias de transmissão do SARS-CoV-2, sinais e sintomas da COVID 19 V F NR 

O novo  o ronavírus po e transmitir-se  iretamente através  e gotículas que uma pessoa infeta a 

transmite pela  oca ou nariz quan o fala, tosse ou espirra, po en o estas entrar  iretamente para a  oca 

ou nariz  e uma pessoa que está muito próxima.  

1 2 3 

O SARS-CoV-2 pode transmitir-se por via aérea durante procedimentos geradores de aerossóis. 1 2 3 

O SARS-CoV-2 não se transmite por contacto com fezes ou superfícies contaminadas por estas 1 2 3 

O contágio in ireto po e acontecer através  as mãos, que tocam nas superfícies contamina as com as 1 2 3 
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gotículas expeli as pelas pessoas infeta as e que  epois são leva as   cara,    oca ou ao nariz 

ina verti amente, sem termos feito a higiene  as mãos.  

O contacto  ireto com secreções respiratórias não constituiu um risco acrescido para a transmissão do  

SARS-CoV-2  
1 2 3 

Qualquer pessoa é suspeita de ter COVID 19 desde que apresente em simultâneo tosse, febre e 

dificuldade respiratória.  1 2 3 

Qualquer pessoa é suspeita de ter COVID 19 desde que apresente pelo menos um dos seguintes 

sintomas: dificuldade respiratória, febre superior a 38.º, tosse, diminuição do olfato ou paladar. 1 2 3 

A diminuição do olfato ou paladar por si só não significar que possa ser um sintoma de COVID 19 1 2 3 

 

Conhecimentos sobre medidas de proteção V F NR 

Sempre que seja in ica a a utilização  e máscaras cir rgicas, o seu correto uso  evo o e ecer   

higienização  as mãos, com água e sa ão ou com uma solução    ase  e álcool, antes  e colocar a 

máscara. 
1 2 3 

Sempre que seja in ica a a utilização  e máscaras cir rgicas, o seu correto uso  eve o e ecer   

colocação  a máscara cir rgica com o la o  ranco vira o para fora e o la o com outra cor para a cara. 1 2 3 

Sempre que seja in ica a a utilização  e máscaras cir rgicas, o seu correto uso não é necessário 

proce er   higienização  as mãos, com água e sa ão ou com uma solução    ase  e álcool, após colocar 

a máscara. 
1 2 3 

Devo proce er ao ajuste  a extremi a e rígi a  a máscara ao nariz, co rin o a  oca, o nariz e o queixo 

com a máscara, certifican o que não existem espaços entre o rosto e a máscara. 1 2 3 

Não se  eve tocar na máscara enquanto esta estiver no rosto; caso tal aconteça,  eve ser feita uma 

lavagem rápida das mãos com água corrente. 1 2 3 

A máscara  eve ser su stituí a por uma nova assim que se encontre h mi a. 1 2 3 

As máscaras  e uso  nico po em ser reutiliza as  es e que  em higieniza as. 1 2 3 

A remoção  a máscara  eve ser feita a partir  a parte  e trás (não tocan o na frente  a máscara), 

seguran o nos atilhos ou elásticos. 1 2 3 

 ma quarentena é utiliza a em in iví uos que se pressupõe serem sau áveis, mas possam ter esta o em 

contacto com um  oente “positivo”. 1 2 3 

O isolamento é a me i a utiliza a em in iví uos  oentes, para que através  o afastamento social não 

contagiem outros ci a ãos 1 2 3 

A quarentena e o isolamento profilático tem o mesmo significado  1 2 3 

As medidas de afastamento social são das medidas menos eficazes para quebrar as cadeias de 

transmissão da COVID-19.  1 2 3 



 
  

94 
 

Pandemia do COVID-19: impacto numa corporação de bombeiros voluntários. 

No quartel não há risco em utilizar espaços comuns com outras pessoas presentes, incluin o nos 

perío os  e refeições. 1 2 3 

Se pernoitar no quartel, a roupa, roupa  e cama e toalhas  evem ser lava as   máquina, na maior 

temperatura possível (acima  e 60. ), utiliza o  etergente  e máquina. 1 2 3 

Se pernoitar no quartel, devo evitar sacudir a roupa de cama enrolando-a no sentido de dentro para fora, 

fazen o um “em rulho”. 1 2 3 

Devem ser utiliza as luvas e roupa protetora (exemplo: avental  e plástico), para a realização  a 

 esinfeção  as superfícies. 1 2 3 

Quando se utilizam luvas na higienização das superfícies não é necessário proceder à higiene das mãos 

antes da colocação das luvas 1 2 3 

Devemos ter particular atenção na  esinfeção comum  e superfícies (especial atenção para zonas  e 

contacto frequente como maçanetas  as portas, interruptores  e luz ou outros objetos) 1 2 3 

Para a higiene  as superfícies  evemos lavar primeiro com água e  etergente; e  epois aplicar leixívia 

 iluí a em água na proporção  e uma me i a  e lixívia em 100 me i as iguais  e água. 1 2 3 

O mo iliário e alguns equipamentos (como coman os  e televisão ou telemóveis) po erão ser 

 esinfeta os após a limpeza, com toalhetes hume eci os em  esinfetante ou em álcool a 70. . 1 2 3 

As medidas de transporte, no atual contexto de pandemia, são diferentes caso se trate de doente suspeito 

ou não suspeito de COVID 19? 1 2 3 

Ao transportar o  oente suspeito para hospital, na am ulância,  evo usar máscara cir rgica,  ata 

impermeável, luvas, protetor ocular. 1 2 3 

Ao transportar o doente suspeito para hospital, na ambulância, devo fornecer e instruir o  oente na 

colocação  e máscara cir rgica 1 2 3 

Se o  om eiro for apenas con utor  a am ulância e se, existir uma separação física entre a célula 

sanitária e a célula  e con ução, não é necessário o uso  e EP .  1 2 3 

Se o  om eiro não tem nenhum contacto  ireto com o  oente, mas não existir  a separação física entre 

as  uas células  a am ulância,  eve utilizar  ata e máscara cir rgica. 1 2 3 

 a sta garantir a Limpeza  as am ulâncias no final  e ca a  ia  e funcionamento 1 2 3 

Na limpeza  as am ulâncias  evem ser utiliza as máscara cir rgica e protetor ocular (ou máscara com 

viseira), luvas resistentes a líqui os, químicos e  otas ou sapatos fecha os 1 2 3 

 

 

 
Dimensão: Informação / Formação na Instituição  Sim Não Nr 
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Tem conhecimento do Plano de Contingência da Corporação de Bombeiros 1 2 3 

Antes da Pandemia frequentava ações de formação promovidas pelos BV? 1 2 3 

Durante a pandemia frequentou ações de formação promovidas pelos BV? 1 2 3 

Frequentou ações de formação promovidas pelos BV sobre o uso de EPIS no atual contexto de 

pandemia? 1 2 3 

Frequentou ações de formação promovidas pelos BV sobre etiqueta respiratória no atual contexto de 

pandemia? 1 2 3 

Frequentou ações de formação promovidas pelos BV sobre higienização das mãos no atual contexto 

de pandemia? 1 2 3 

Frequentou ações de formação promovidas pelos BV sobre higienização das viaturas no atual contexto 

de pandemia? 1 2 3 

Frequentou ações de formação promovidas pelos BV sobre transporte de doentes no atual contexto de 

pandemia? 1 2 3 

Todos os bombeiros da sua Corporação tiveram formação sobre a COVID 19? 1 2 3 

Frequentou ações de formação promovidas por outras entidades além dos BV? 1 2 3 

 

Se frequentou ações de formação promovidas por outras entidades além dos BV, diga 

quais? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________________________________ 

 

 
Dimensão: Perceção sobre o impacto da Pandemia na vida pessoal e familiar Sim Não Nr 

Considera que a sua exposição ao vírus pode condicionar a sua vida familiar? 1 2 3 

Considera que por ser Bombeiro aumenta o risco de contaminar a sua família? 1 2 3 

Pensa que o uso dos EPIs dá-lhe segurança para evitar o contágio e transmissão do Sars-CoV-2? 1 2 3 

Considera que no seu posto de trabalho tem as condições necessárias para minimizar o risco de contrair 1 2 3 
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ou transmitir o vírus? 

Houve alterações nas escalas ou horários de trabalho no decurso desta pandemia? 1 2 3 

Estas alterações contribuíram para o seu desgaste físico? 1 2 3 

Estas alterações contribuíram para o seu desgaste mental? 1 2 3 

Estas alterações contribuíram para o desgaste da sua relação familiar? 1 2 3 

Desde o início da pandemia até ao momento atual, considera a sua atividade enquanto Bombeiro mais 

segura? 
1 2 3 

Desde o início da pandemia até ao momento atual, considera a sua atividade enquanto Bombeiro mais 

arriscada? 
1 2 3 

Considera que tem tido o apoio necessário por parte da família? 1 2 3 

Considera que tem tido o apoio necessário por parte dos outros bombeiros? 1 2 3 

Considera que tem tido o apoio necessário por parte das Chefias? 1 2 3 

 

Muito Obrigada pela sua colaboração! 
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Apêndice II – Diapositivos utilizados nas sesoes do plano de formação 
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Apêndice III – Questionário II - Avaliação dos conhecimentos 
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Apêndice IV – Resultados estatísticos sobre o questionário II  
 

 
Gráfico 6 – Resultados do questionário avaliativo – Tópico: Contextualização da COVID-19 

 
Gráfico 7 – Resultados do questionário avaliativo – Tópico: Formas de transmissão 

 
Gráfico 8 – Resultados do questionário avaliativo – Tópico: Cadeias de transmissão 
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Gráfico 9 – Resultados do questionário avaliativo – Tópico: Quarentena e isolamento profilático 

 
Gráfico 10 – Resultados do questionário avaliativo – Tópico: Etiqueta respiratória/distanciamento 

social 

  
Gráfico 11– Resultados do questionário avaliativo – Tópico: Limpeza e desinfeção de superfícies 
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Gráfico 12 – Resultados do questionário avaliativo – Tópico: Utilização de Equipamentos de 

Proteção individual (EPI) 

 
Gráfico 13– Resultados do questionário avaliativo – Tópico: Gestão de stresse e da ansiedade 

 
Gráfico 13– Resultados do questionário avaliativo – Tópico: Causas e fatores primários de stresse e 

de ansiedade associados à COVID-19” 
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Gráfico 14– Resultados do questionário avaliativo – Tópico: Sintomas de stresse e de ansiedade – 

relação entre desempenho laboral e stresse e ansiedade 

 
Gráfico 15– Resultados do questionário avaliativo – Tópico: Avaliação individual do grau de stresse 

e de ansiedade 

 
Gráfico 16– Resultados do questionário avaliativo – Tópico: Formas individuais de lidar com o 

stresse e a ansiedade 
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Gráfico 17– Resultados do questionário avaliativo – Tópico: Análise da situação 

 
Gráfico 18– Resultados do questionário avaliativo – Tópico: Como implementar a mudança e 

assertividade 

 
Gráfico 19– Resultados do questionário avaliativo – Tópico: Fatores de risco
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Apêndice V – Grelha de avaliação 
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Apêndice VI – Folletos da Covid 19 e Gestião do stresse e ansiedade
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Covid-19 formas de 
transmissão 

 

Segundo a Direção-Geral de Saúde (2021): 

 

“A  OV D-19 transmite-se pessoa-a-pessoa por contacto 
próximo com pessoas infetadas pelo SARS-CoV-2 
(transmissão direta), ou através do contacto com 
superfícies e objetos contaminados (transmissão 
in ireta).” 

 

 

Etiqueta respiratória/distanciamento social 

 

 

 

 

 

Limpeza e desinfeção de superfícies 

 

 

 

 

 

 

 

Utilização de Equipamentos de Proteção 
Individual (EPI) 

 

Uma das formas de contágio do novo coronavírus é o 
contacto com superfícies e objetos contaminados 
(como telemóveis, mesas, maçanetas, brinquedos, 
keyboards, etc) e também com pessoas doentes, 
através do toque de mão, gotículas de saliva, etc. 

 

Para trabalhadores da área da saúde e proteção civil, além de 
todos os que estão na linha de frente no enfrentamento da 
Covid-19, a World Health Organization (2020), recomenda:  

Máscara cirúrgica; 
Fato impermeável; 
Touca; 
Avental; 
Luvas; 
Proteção ocular; 
Protetores de sapatos; 
Viseira; 
Gel desinfetante. 
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Covid-19 - Gestão da 
ansiedade e do stress 

 

 

 

 

Fatores de risco 
Procurar isolar-se ao perceber que pessoas próximas 
não lhe apoiam, e deixar de se comprometer com 
decisões conjuntas não são boas formas de lidar 
com a situação de stress e ansiedade; 

Elas podem trazer um alívio momentâneo, porém, a 
longo prazo, as consequências serão ruins, tanto 
para as relações, quanto por gerar um sentimento de 
solidão e desamparo.  

Sugestões: 

 Caso estejas se sentindo assim, busque acolher 
esses sentimentos, sem julgamentos. 

Tente, inicialmente, entender o que sentes e 
considere a possibilidade de que outras pessoas ao 
seu redor podem estar se sentindo da mesma forma. 
Aos poucos, encontre oportunidades e relações que 
te façam sentir mais confortável para se expressar. 

atenção a importância da respiração no covid 

se sente mais ansioso? 

Procure informações sobre o que fazer para cuidar 
de si e dos outros; 

Escolha fontes de informação confiáveis e procure 
saber a procedência das notícias que recebe (não 
disseminar fake News). Utilize sites oficiais, como 
o da Organização Mundial da Saúde (WHO), da 
Direção-Geral de Saúde, SNS 24 e de 
Universidades.  

 Evite ficar o dia todo a ver os média sociais 
(WhatsApp, Facebook, Instagram, por ex.), ou a ler 
os jornais e a ouvir notícias para não haver 
sobrecarga de informações. 

Preencha o seu tempo com informações otimistas e 
atividades agradáveis. 

 Pense em como deixar suas tarefas mais 
agradáveis: procure um ambiente tranquilo, faça um 
chá ou algo que dê conforto para se sentir mais 
capaz de realizar as tarefas.   

 

Fatores de risco para a situação de stress 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como implementar a mudança e Assertividade - 
sugestões 

Aceite a situação de forma realista. Uma boa estratégia para 
isso é tentar descrever a situação sem julgamento, adicionando 
nessa descrição apenas os fatos. 

Questione pensamentos que podem estar atrapalhando-te, 
como, por exemplo, “isto não tem solução”. Será que é um 
facto ou apenas um pensamento?  

Proponha formas diferentes e criativas de solucionar antigas e 
novas tarefas. Não tenha medo de inovar.  

Pense no que poderá irá aprender nesse período 
pandémico. Por exemplo, muitas pessoas estão 
aproveitando para aprender a utilizar media sociais 
para o trabalho, ferramentas de reuniões, apps e softwares 
de gestão e partilhamento de projetos.  

Sinais comportamentais: 

• Discussões e per a   e  paciência com as 

pessoas. 

• Evitar expressar e compartilhar sentimentos. 

• Aumento ou abuso de substâncias (remédios, 

álcool, cigarro e drogas). 

• Violência. 

• Agitação. 
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ANEXO I – Escala DAAS 
 
Por favor leia as seguintes afirmações e assinale com um círculo o número (0, 1, 2, 3) que indica quanto 
cada afirmação se aplica a si durante os últimos dias. Não há respostas correctas ou incorrectas. Não 

demore demasiado tempo em cada resposta.  

 
A escala de classificação é a seguinte: 

 

        

 

 

 

Nos últimos 

dias: 

1. Tive dificuldade em me acalmar/descomprimir……………….............  0  1  2  3 

2. Dei-me conta que tinha a boca seca  ..........................................................................   0  1  2  3 

3. Não consegui ter nenhum sentimento positivo  ..........................................................  0 1 2 3 

4. Senti dificuldade em respirar (por exemplo, respiração excessivamente rápida ou 

falta de respiração na ausência de esforço físico) ........................................................  

0 1 2 3 

5. Foi-me difícil tomar iniciativa para fazer coisas  .........................................................  0 1 2 3 

6. Tive tendência para reagir exageradamente em certas situações  ...............................  0 1 2 3 

7. Senti tremores (por exemplo, das mãos ou das pernas)  .............................................  0 1 2 3 

8. Senti-me muito nervoso ..............................................................................................  0 1 2 3 

9. Preocupei-me com situações em que poderia vir a sentir pânico e fazer um papel 
ridículo  ......................................................................................................................  

0 1 2 3 

10. Senti que não havia nada que me fizesse andar para a frente (ter expectativas 
positivas) ....................................................................................................................  

0 1 2 3 

11. Senti que estava agitado .............................................................................................  0 1 2 3 

12. Senti dificuldades em relaxar .....................................................................................  0 1 2 3 

13. Senti-me triste e deprimido  .......................................................................................  0 1 2 3 

14. Fui intolerante quando qualquer coisa me impedia de realizar o que estava a fazer ...  0 1 2 3 

15. Estive perto de entrar em pânico  ...............................................................................  0 1 2 3 

16. Não me consegui entusiasmar com nada ....................................................................  0 1 2 3 

17. Senti que não valia muito como pessoa  .....................................................................  0 1 2 3 

18. Senti que andava muito irritável .................................................................................  0 1 2 3 

19. Senti o bater do meu coração mesmo quando não fazia esforço físico (Ex: sensação 
de aumento do bater do coração ou falhas no bater do coração) .................................  

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

20. Tive medo sem uma boa razão para isso  ....................................................................  0 1 2 3 

21. Senti que a vida não tinha nenhum sentido ...............................................................   0 1 2 3 

0 Não se aplicou a mim. 
1 Aplicou-se a mim um pouco, ou durante parte do tempo. 
2 Aplicou-se bastante a mim, ou durante uma boa parte do 
tempo. 
3 Aplicou-se muito a mim, ou a maior parte do tempo. 
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ANEXO II – Parecer Nº 06/2021 da comissão de ética do IP Beja 
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