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Riscos Psicossociais 
e

Saúde Mental no trabalho 
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Saúde Mental no 
trabalho

Riscos psicossociais

Stress ocupacional 
crónico

Burnout, ansiedade, 
depressão, PTSD

* Identificação

* Prevenção

* Monitorização

(* Tratamento)
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Rescuers at risk

Emergência pré-
hospitalar

Bombeiros

Polícias

Proteção Civil

First responders

TO /  IC
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Desequilíbrio entre as exigências do trabalho, o ambiente laboral, e
condições físicas, e a satisfação do trabalhador, suas necessidades,
capacidades, recursos, levando ao adoecer físico ou psicológico.

OMS: aspetos da conceção e organização do trabalho (tarefa, cultura
organizacional) que têm o potencial de causar dano físico/psicológico
no trabalhador (ex.: lesões músculo-esqueléticas, stress, depressão,
burnout).

Incluem: cargas horárias excessivas, exigências contraditórias ou falta de
clareza nas tarefas, falta de autonomia, insegurança laboral, má gestão /
liderança, falta de apoio hierarquia/colegas, assédio, bullying.

Riscos 
psicossociais
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Riscos Psicossociais no trabalho

2014: Campanha EU-OSHA Gestão do 
stress

2017: Dia Mundial Saúde Mental “Saúde 
mental no local de trabalho”

2019: OMS reconhece o Burnout como 
fenómeno ocupacional

2020: Saúde Mental na Pandemia 
COVID-19
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A saúde mental inclui o bem-estar 
emocional, psicológico e social. 
Quando está afetada condiciona o que 
pensamos, sentimos, interagimos.

Prejudica o desempenho profissional 
(erros, falhas), desencadeia sensação de 
incompetência, desmotivação no 
trabalho, isolamento, cinismo, culpa e 
até suicídio.
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Rescuers at risk

Berger et al. (2012): revisão da literatura indicou prevalência média de 10% com PTSD; inferior na Europa e
superior nos EUA e Ásia; superior nos tripulantes de ambulância e menor nos polícias e bombeiros.

Cunha et al. (2017):  19% TEPH portugueses com sinais de trauma. 

SAMSHA-EUA (2018): first responders e rescuers dos EUA com depressão, stress, PTSD, abuso de
substâncias, ideação suicida; fatores protetores pré-IC e pós-IC.

Queirós et al (2020): polícias portugueses com stress operacional e organizacional elevado, 10% com
burnout elevado.

Soravia et al. (2021): revisão da literatura indicou PTSD em 22% enfermeiros  Psiquiatria, 18% emergência, 
15% tripulante ambulância, 15% polícias e 8% bombeiros a; PTSD associada a coping disfuncional (abuso de 
substancias, evitamento).

Braun et al. (2021): níveis moderados de burnout, mas 97.5% paramédicos alemães foram alvo de ameaças,
insultos e agressividade verbal, ou até estragos/destruição do equipamento. Burnout associado à incerteza destes
comportamentos e riscos para si e equipamento.
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• TEPH: 13% a 20% com critérios para Trauma; níveis reduzidos a moderados de ansiedade,

depressão, stress e coping disfuncional; níveis elevados de resiliência.

• Reduzir estratégias de coping disfuncionais (vs. promover as adaptativas).

• O coping disfuncional pode ser reduzido se trabalhada a gestão do stress experienciado

no local de trabalho (vs. características e recursos pessoais, como a resiliência).



Prevenção

• Conhecimento dos 
sintomas

• Gestão do stress e 
conflitos na equipa

• Apoio grupo de pares

• Saúde ocupacional

Intervenção/tratar

• Descanso forçado

• Afastamento e regresso 
com cuidado

• Psicoterapia

• Farmacologia

• Terapias complementares

Estratégias
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Hipertermia de corpo inteiro por infravermelhos

Tratamento
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https://app.flexsaude.pt
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Preenchimento e devolução imediata 
por semáforo (autoconsciência)

Prevenção



Estabelecer prioridades.

Tirar um tempo só para si e fazer algo agradável.

Não assumir os problemas dos outros e evitar a culpa.

Delegar.

Delimitar fronteiras e saber/conseguir dizer NÃO.

Ter alimentação saudável, exercício físico, bom sono.

Tentar equilibrar vida pessoal/profissional.

Prevenção
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Centralidade do

trabalho dos

Rescuers

Consequências na vida de 
quem socorrem

Altruísmo e sacrifício, 
esquecidos

Imagem social e críticas

Sofrimento psicológico 
(supressão emoções)

Visibilidade e perigo

Impacto na saúde mental

Risco de adoecer psicológico (suicídio) 
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Quem cuida da saúde mental 
dos 

profissionais de socorro?



cqueiros@fpce.up.pt

https://www.researchgate.net/profile/Cristina_Queiros

https://sigarra.up.pt/fpceup/pt/noticias_geral.ver_noticia?p_nr=56797

www.fpce.up.pt

www.labrp.pt

15


