
Tabela 1. Médias e desvio padrão por dimensão dos questionários

Introdução
Os bombeiros estão frequentemente expostos a eventos potencialmente

traumáticos e stressantes, que aumentaram fortemente durante a pandemia

COVID-19 (Becker et al., 2020; Ferreira et al., 2021). Apesar da sua preparação, os

bombeiros podem experienciar stress pós-traumático, sobretudo de efeito

cumulativo nos múltiplos acontecimentos aos quais acorrem (Theleritis et al.,

2020). Assim, o coping e a procura de sensações (sensation-seeking) podem

constituir fatores de proteção do trauma e do desgaste emocional (McKay et al.,

2018).

Objetivos
Identificar os níveis de trauma, coping e procura de sensações em bombeiros,

analisar a sua interrelação e verificar a sua variação em função de características

sociodemográficas e laborais.

Metodologia
Participantes: 124 bombeiros, sendo 88% voluntários e 22% profissionais,

principalmente do sexo masculino (69%) e de vários distritos portugueses, apesar

de 24% serem da ilha da Madeira.

Instrumentos: questionário sociodemográfico/laboral e versões portuguesas do

Brief Cope (Pais-Ribeiro & Rodrigues, 2004), Impact of Event Scale-Revised (Matos

et al., 2011) e Arnett Inventory of Sensation Seeking (Oliveira, 2008).

Procedimento: após divulgação através do método de bola de neve, aplicou-se

online no GoogleForms), a nível nacional, entre fevereiro e outubro de 2021, o

questionário anónimo e confidencial. Os dados foram analisados através do SPSS

versão 27.

Resultados
Os resultados revelaram baixos níveis de trauma e níveis moderados de procura de

sensações, bem como baixos níveis de coping de evitamento e níveis moderados de

coping focado no problema e focado na emoção (Tabela 1). Menor procura de

sensações, intensidade e procura de apoio instrumental foram encontradas em

bombeiros mais velhos e mais experientes, enquanto níveis mais elevados de apoio

instrumental e uso de substâncias surgiram em bombeiros voluntários. Os níveis de

culpabilização foram mais elevados para os bombeiros que não estavam nas

posições de comando e o humor mais elevado nos bombeiros que trabalhavam em

turnos rotativos. Encontraram-se correlações positivas entre o evitamento

(dimensão do trauma) e a procura de sensações, e entre o coping e todas as

dimensões do trauma. O trauma explicou 39,6% do coping de evitamento

(principalmente os pensamentos intrusivos) e o coping explicou 40,8% do trauma

(Tabela 2).

Discussão e Conclusão
É importante investigar as estratégias de coping e procura de sensações enquanto

traço de personalidade e fatores de proteção para reduzir os níveis de trauma

(Firoozi, 2019), bem como utilizar intervenções eficazes e serviços de apoio para

reduzir o impacto traumático de que os bombeiros sofrem (Won et al., 2020),

especialmente quando as suas tarefas como trabalhadores da linha da frente e a

sua saúde mental foram afetadas pela pandemia COVID-19 (EUROFOUND, 2021;

Ferreira et al., 2021).
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Variável (escala) Média Desvio padrão

Novidade (0-3) 1,41 ,399

Intensidade 1,42 ,45

Procura de sensações 1,41 ,35

Pensamentos intrusivos (0-4) 1,13 1,01

Evitamento 1,18 ,91

Hiperativação ,97 1,03

Trauma 1,10 ,94

Coping focado no problema (0-3) 1,85 ,78

Coping focado na emoção 1,40 ,65

Coping de evitamento ,85 ,59

TRAUMA, COPING E PROCURA DE SENSAÇÕES EM BOMBEIROS PORTUGUESES

Tabela 2. Preditores das variáveis psicológicas (regressão método Enter)
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Dimensões
Preditores

R Square
R Square

change
F p

Trauma

Sociodemográficas ,021 ,021 ,502 ,774

Profissionais ,039 ,017 ,402 ,847

Procura de sensações ,071 ,033 1,920 ,152

Coping ,479 ,408 27,642 ,000***

Procura de 

sensações

Sociodemográficas ,137 ,137 3,696 ,004**

Profissionais ,156 ,019 ,499 ,776

Trauma ,194 ,037 1,665 ,179

Coping ,198 ,004 ,185 ,906

Coping focado na 

tarefa

Sociodemográficas ,021 ,021 ,503 ,773

Profissionais ,053 ,032 ,755 ,584

Trauma ,239 ,185 8,760 ,000***

Procura de sensações ,248 ,010 ,687 ,505

Coping focado na 

emoção

Sociodemográficas ,019 ,019 ,453 ,810

Profissionais ,053 ,034 ,794 ,556

Trauma ,151 ,098 4,160 ,008**

Procura de sensações ,159 ,008 ,483 ,618

Coping de 

evitamento

Sociodemográficas ,037 ,037 ,887 ,493

Profissionais ,071 ,035 ,826 ,534

Trauma ,468 ,396 26,821 ,000***

Procura de sensações ,474 ,006 ,591 ,555

*** p <,001   ** p <,010    * p< ,050   
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