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Introdução: O combate à pandemia COVID-19 exigiu uma resposta sem precedentes em múltiplas profissões que nunca tiveram a possibilidade de entrar em

confinamento, expondo os seus profissionais a riscos biológicos, mas também afetando a sua saúde mental. Incluem-se aqui os bombeiros e profissionais de

emergência médica, que tiveram de mudar a forma de atuar nos diversos cenários e ocorrências a que foram chamados. Assim, para além de terem tido uma

maior sobrecarga no trabalho, tiveram de interagir regularmente com doentes em estado crítico, de integrar nas suas práticas novos procedimentos para garantir

um serviço seguro, vivenciaram o risco de contágio entre colegas e ainda sentirem o medo de transmitir o vírus a outras pessoas, incluindo aos seus familiares.

Resultados: Verificou-se que os artigos analisam uma diversidade de questões associadas ao impacto da COVID-19 no

desempenho profissional e na formação dos bombeiros (Tabela 1). Observa-se que, nestes últimos dois anos, foi dada

importância aos riscos com os quais os bombeiros tiveram que lidar, nomeadamente: a nível organizacional; saúde

física e mental; novos desafios enfrentados; e importância da prevenção para atuar em segurança e mitigar as

consequências psicológicas associadas ao stress das circunstâncias vivenciadas durante a pandemia.
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Figura 1. Fluxograma da seleção dos artigos

Metodologia: Foi efetuada na EBSCO, em abril de 2022, uma revisão da literatura

sobre a covid-19 e a profissão de bombeiros/profissionais de emergência médica, no

período que abrange o início da pandemia e a atualidade, conforme se pode observar

na Figura 1. Foram considerados apenas artigos publicados em revistas de carácter

científico e com revisão de pares.

Conclusão: Esta revisão da literatura permitiu compreender a diversidade de riscos a que os bombeiros estão expostos e o papel crítico que desempenharam

na manutenção do funcionamento das respostas nos diversos tipos de ocorrências: socorro, resgate, transporte, combate a incêndios, entre outras. Mas acima

de tudo, realçou a necessidade da prevenção e de mecanismos de suporte que promovam a saúde mental e o bem-estar psicológico de quem presta socorro.

Ora, devido ao contexto atual que vivemos e aos desafios que são colocados aos bombeiros, garantir melhores condições de trabalho e dotar estes profissionais

de estratégias para reduzir o impacto das situações potencialmente perigosas deve continuar a ser uma prioridade.
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Base de dados da EBSCO “firefigthers, fire service ou firefigthing” 

e “Covid-19, coronavírus, 2019-ncov ou Sars-CoV2”

Limitadores: texto completo, revistas 

científicas com revisão de pares

Artigos selecionados para análise (n=12)

Artigos incluídos (n=11)

Critérios exclusão Artigos que não se centram na temática 

ou que englobam outros profissionais

Autor e data Categoria/tema Principais objetivos e conclusões

Wróbel et al. (2021) Formação 
Descrever as condições implementadas para dar continuidade à formação dos bombeiros. Elaboraram orientações para o ensino à distância, equipa de apoio ao uso das plataforma

e-learning, acompanhamento contínuo de monitorização da qualidade do ensino.

Hollerbach & Jahnke

(2021)
Riscos 

Analisar o impacto do Covid-19 na atuação dos bombeiros. Os recursos, as políticas e procedimentos, o tipo de ocorrências, as questões financeiras e a saúde dos bombeiros

revelaram ser importantes.

Gromek & 

Wojakowska (2021)
Prevenção

Gerir a segurança, em condições de Covid-19, garantindo a continuidade da atuação em situações de incêndio/resgate. Análise: especificações do risco vs condições de atuação –

importância do isolamento físico, flexibilidade organizacional, equipamentos de proteção individual, treino e acesso a informações atualizadas sobre o surto.

Grant et al., 2021 Prevenção

Documentar fatores de risco e proteção para infeção anterior por COVID-19.

Práticas seguras no local de trabalho, intervenção de saúde pública na comunidade e baixas taxas de infeção na comunidade parecem ter sido fatores de proteção para os

socorristas

Caban-Martinez et al. 

(2021)
Saúde

Estimar a aceitabilidade da vacina COVID-19 entre bombeiros e profissionais de emergência médica. Mais da metade dos bombeiros e trabalhadores de EM dos EUA estavam

incertos ou relataram baixa aceitabilidade da vacina COVID-19 quando ela estivesse disponível.

Semino (2021) Comunicação 
Refletir sobre as metáforas usadas na comunicação, durante a pandemia. As metáforas associadas ao fogo foram as que melhor transmitiram os perigos representados pelo

coronavírus e a necessidade de ação urgente.

Cogan & MacDonald 

(2021)

Saúde mental e 

riscos

Explorar os efeitos do Covid-19 na saúde mental e bem-estar (bombeiros e profissionais de resgate). Observaram-se correlações negativas entre bem estar mental e fatores de

risco COVID-19: stress e burnout. Resiliência, coping adaptativo, apoio psicológico, apoio dos pares e da liderança surgem como variáveis preditoras da adaptação aos desafios da

pandemia da manutenção do bem estar.

Knight (2020)
Prevenção e 

Desafios

Refletir sobre o impacto do Covid-19, no combate aéreo dos incêndios. A pandemia complicou o planeamento e as operações em 2020-2021. A Entidade responsável teve de

consultar e prever o aumento das solicitações dos meios aéreos, identificar os riscos e desafios para acautelar um desempenho seguro, no contexto Covid-19.

Walecka et al. (2021)
Saúde mental e 

riscos

Determinar as consequências psicológicas do isolamento hospitalar, durante a pandemia. Os preditores de PTSD incluíam depressão e a sensação de ameaça de covid-19 resultante

da doença. Verificando-se uma maior necessidade de apoio psicológico.

Sarsar et al. (2021)
Saúde mental e 

prevenção

Testar App de meditação para lidar com o stress. Os resultados sugerem que a app reduziu o sofrimento psicológico/fisiológico e pode ser uma solução rápida, de baixo custo, e

intervenção dimensionável para promover o bem-estar dos bombeiros.

Navarro et al. (2021) Riscos e saúde 

Examinar como a exposição ao fumo de incêndios florestais pode contribuir para uma maior probabilidade de infeção por SARS-CoV-2 e gravidade da doença por coronavírus. Os

dados apontam para um risco adicional de infeção por SARS CoV-2 e gravidade da doença em bombeiros florestais. Medidas mitigadoras adicionais podem ser necessárias para

evitar a coocorrência da exposição.
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Objetivos: Identificar estudos sobre a pandemia e seu impacto em bombeiros,

refletindo sobre a importância da saúde mental/psicológica/ocupacional nestes

profissionais.
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