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RESUMO 

O estresse ocupacional é uma real idade na vida de alguns  

prof iss ionais, princ ipalmente daqueles que lidam com doença e morte,  

como é o trabalho do atendimento pré-hospitalar  do Bombeiro Mi litar .  

Como o atendimento pré-hospitalar afeta no desenvolvimento d o 

estresse ocupacional e da qualidade de vida do Bombeiro Militar com 

diminuição dos níveis de excelência na prestação do serviço,  é o que 

se questiona. O objetivo da pesquisa f oi ver if icar na l iteratura, estudos  

sobre estresse ocupacional, dando ênfase aos prof iss ionais que l idam 

com o atendimento pré-hospitalar,  as princ ipais  alterações e s intomas  

do estresse e identif icar os  elementos estressores. Os resul tados  

obtidos foram que os f atores de estresse no trabalho estão associados  

a f atores do ambiente, à organização do trabalho e a fatores  

psicossociais  do trabalho.  

PALAVRAS-CHAVE :  Estresse. Estresse ocupacional. Atendimento Pré-

hospitalar  do Bombeiro Militar .  

ABSTRACT 

Occupational Stress is a reality in the l ife of  some professionals, mostl y 

among those who deal with  s ickness and death, l ike the professionals  

of  Emergency Medical Services  and f iref ighters. This art ic le tr ies to  

identif y whether Emergency Medical Services af fects directly on the 

development of  s tress occupat ional and lif e quality s tandards of  the 

f iref ighters lowering the levels of  excellence of  the service among th e 

professionals. The object of  this  research is  to identi fy within the 

l iterature,  the current trends and stud ies about occupational  s tress,  

emphasizing the prof essionals who deal directly with Emergenc y 

Medical  Services, the main alterat ions and symptoms of  s tress, and to 

identif y the stressors. The results  obtained were that  that the stress 

factors are d irectly associated to the environment, to the organization,  

and to psychosocial  factors associated to the job.  

 

KEY-WORDS :  Stress. Occupat ional Stress. Emergency Medical  

Services. Firef ighter. Fire Department.  
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INTRODUÇÃO  

O estresse vem sendo apontado como uma das causas de 

muitas doenças na sociedade moderna, tais  como: hipertensão, inf arto 

agudo do miocárdio, úlcera péptica, alcoolismo, insônia, entre outras.  

Compreender o estresse não é tão s imples, pois a def inição 

exata é “vaga e inconsc iente".  

Para os especial is tas , o estresse trata-se de uma reação qu e 

o indivíduo experimenta (de acordo com suas crenças, valores e 

cultura) ao criar uma s ituação que ele não mais consegue suportar ,  

provocando manif estações de ordem emocional, social e ps icológica.  

Entretanto, percebe-se que a maioria dos conceitos envolve o 

ambiente interno e externo do indivíduo, bem como as s ituações ou 

experiências que precipitam tensão, ansiedade, medo ou ameaça,  

podendo ter conseqüências tanto negat ivas como p osit ivas ,  

acarretando na maior ia dos casos o aumento do est resse.  

É importante lembrar, que não se deve descartar o 

componente individual do estresse l igado à personal idade e ao mod o 

como a pessoa reage, interpreta e sente os acontecimentos de forma 

particular.  

Dentre os vários t ipos de s ituações em que o estresse  

acomete o indivíduo, uma das mais importantes é o estresse no 

trabalho, também conhecido como estresse ocupacional .  

Segundo Siqueira (1995):  

O est resse ocupacional é  p roduto da relação ent re 
o ind ivíduo e o seu  ambien te de t rabalho,  em que 
as exigências d este u l t rapassam as hab i l idades do 
t rabalhador para en fren tá - las,  o que pode acarretar 
um desgaste excessivo do organ ismo,  interfer indo 
na sua p rodut ividade. 

Assim, as ref erencias técnicas,  tratando do estresse 

ocupacional, destacam o potencial nocivo que o trabalho pode ter n a 
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vida das pessoas estando relac ionado não apenas  ao ambiente, mas  

princ ipalmente a organização do mesmo, ou seja, também dependem 

de como se dá as relações no trabalho, ao cumprimento de carga 

horária, à hierarquia etc.  

Ou seja, o estresse ocupacional ou  o desgaste do indivíduo é 

condic ionado por s ituações gerais de sua vida e pelas relações  

específ icas que este mantém no trabalho.  

Diante disso, pode-se dizer que os agentes estressores  

ocupacionais variam de acordo com as at ividades prof iss ionais as quais 

podem ser de natureza f ís ica, química, biológica, ps icológica e social  

resultando de fatores  intrínsecos ou extrínsecos do indi vídu o 

(BACHION et al, 1998).  

Logo, inf ere-se através da problemática em estudo, que o 

estresse ocupacional pode inf luenciar negat ivamente na qualidade de 

vida do indivíduo e diminuir os níveis de qual idade da excelência do 

serviço de atendimento pré-hospitalar.  

Conseqüentemente,  esta análise b ibl iográf ica constatou a 

hipótese de que existe uma relação estatis t icamente s ignif icante,  

direta, entre o estresse ocupacional  e a queda de qual idade de vida d o 

Bombeiro que presta serviço de atendimento p ré- hospitalar  com 

diminuição dos níveis de excelênci a da prestação de serviço.  

Diante disso,  objetivou o presente art igo, verif icar  conteúd o 

bibliográf ico sobre estresse ocupacional,   relac ionados às urgências e 

emergências no atendimento pré-hospitalar  do bombeiro militar.  Dessa 

forma, os objet ivos específ icos para concretização do art igo são 

identif icar  os possíveis  s intomas,  causas e  transtornos  que podem ser  

desenvolvidos pelos socorris tas;  identif icar métodos para minimizar ou 

mitigar o aparecimento do estresse nos socorris tas.  

Enf im, a bibliogr af ia sobre estresse ocupacional  nos  

prof iss ionais que atendem as urgências e emergências no atendimento 

pré-hospitalar (neste caso o bombeiro mi litar “socorris ta ou resgatis ta” )  
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validam a hipótese e os objetivos específ icos  sugeridos  através d e 

análise b ibliográf ica.  

2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1. Estresse 

O termo estresse f oi uti l izado pela primeira vez em 1936 por  

Hans Selye, que o def iniu  como um conjunto de reações que um 

organismo desenvolve esforço de adaptação (SILVA,  2000, p.78).  

O estresse é quase sempre visualizado como algo negat ivo,  

que ocasiona prejuízo no desempenho das atividades afetivas,  

ocupacionais e sociais  do indivíduo.  

Diante de uma s ituação de estresse emocional acentuado, o 

organismo desencadeia uma ação metabólica que inf luenc ia a pr odução 

de hormônios, entre eles adrenalina,  que afeta o func ionamento do 

organismo. Contr ibuindo para a d iminuição da memória,  da capacidade 

af etiva, da habi l idade de concentração e de raciocínio, do humor  e da 

capacidade de resolver problemas (LIPP, 1998).  

2.2. Coping 

O ser humano pode atenuar ou tolerar os ef eitos danosos do 

estresse através do coping ,  def inido como sendo os mecanismos que o 

indivíduo desenvolve para enf rentar problemas ou s ituações d itas  

"estressantes" (PELLIETER, 1997; BACHION  et  al, 1998;  

STACCIARINI, 1999).  

São vários os mecanismos uti l izados pelos prof iss ionais par a 

enf rentamento do estresse, que foram agrupados na seguinte forma: a)  

at ividades de lazer: tomar cervejinha, c lube, festejar e cantar, c inema,  

ver televisão, cuidar de pl antas de casa; b) sono e repouso; c) convívio  

familiar; d) vida social; e) atividade sexual e f ) isolamento social  

(AGUIAR, K.N., 2000).  
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Figura 01 : As est ratég ias que o ind ivíduo ut i l iza para l idar com eventos 

est ressantes são exemplos de Cop ing  (HOCKENBURY, 2003, p . 463).  

Em termos c ientíf icos, o estresse é uma resposta f is iológ ica e 

de comportamento de um indivíduo que se esforça para adaptar -se e 

ajustar-se a estímulos internos e externos. Sendo o esforço realizado 

para esta adaptação limitado, e se houver pers is tência do estímulo 

estressor,  mais cedo ou mais tarde o organismo entra em uma fase de 

esgotamento (BALLONE, 2005).  

Existe uma ampla área da vida moderna onde se misturam os  

estressores do trabalho e da vida cotidiana. A pessoa, além das  

habituais responsabil idades ocupacionais, da alta competit ividade 

exigida pelas empresas e das necessidades de aprendizado constante,  

tem que lidar com os estressores normais da vida em sociedade.  A  

segurança social, a manutenção da f amíl ia, as exigências cultur ais, as  

ameaças de desemprego são algumas variáveis discriminadas. O t ip o 

de desgaste a que as pessoas estão submetidas nos  ambiente e as  

relações com o trabalho poderão ser fatores determinantes de  doenças  

(BALLONE, 2005,). Logo, o coping seria o mecanismo de defesa a f im 

de absorver esses impactos.  

2.3. Estressores Ocupacionais 

A correr ia diária, o tumulto no trânsito, a competit ividade, a 

cobrança por desempenho e por produtividade. Os itens que marcam a 

vida moderna têm causado um problema de natureza grave,  que af eta a 

alma e desencadeia doenças para o corpo. Pesquisas realiza das por  

prof iss ionais da área de saúde mental revelam que sete em cada dez 
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trabalhadores vivem em situação de estresse. São gerentes, polic iais  

militares, bombeiros militares, motoris tas do transporte colet ivo,  

servidores públ icos, funcionários de agências  bancárias , entre tantos  

outros trabalhadores que apresentam o problema devido a uma série de 

fatores, princ ipalment e pela sobrecarga diár ia. (SILVA, 2012, p.4). 

Segundo Pereira (2012), Psicólogo, Mestre, Doutor em 

Admin istração:  

O est resse é  mot ivado pelo  modelo de p rodução do 
novo cap ital ismo,  fundamentado no cumprimento de 
metas que nem sempre as pessoas conseguem 
executar.  Há também o despreparo dos gestores 
que usam mecan ismos de con t role que 
desestab i l izam a equ ipe de t rabalho (p.04). 

A sobrecarga de trabalho, a organização do tempo n o 

trabalho, o nível de part ic ipação, a possibil idade de desenvolvimento e 

ascensão da carreira, o salário, o papel exerc ido,  as relações  

interpessoais, a cultura organizacional e a interface trabalho/casa são 

fatores relac ionados  ao estresse ocupacional. Ou seja, a  alta carga de 

responsabil idade,  aliada ao pouco tempo despendido para a realização 

das funções, fazem do trabalhador brasileiro um alvo fác il para o 

desenvolvimento de problemas como estresse e depressão (C AMARGO, 

2011).  

Aguiar et al (2000) af irmam que o estresse ocupac ional  

constitui uma das formas mais importantes de manifestação d o 

estresse, pois a organização do trabalho exerce sobre o homem uma 

ação específ ica, cujo impacto é o aparelho psíquico. Em certas  

condições emerge o sof r imento no trabalho, que pode ser atr ibuído ao 

choque entre uma história individual, com projetos, esperanças e 

desejos, e uma organização do processo de trabalho que os ignora. As 

cargas do trabalho vão inc idir sobre um indivíduo porta dor de uma 

história particular preexistente ao seu encontro com o trabalho.  

Percebeu-se, que o ambiente do trabalho se modif icou,  

acompanhando o avanço das tecnologias de uma maneira mais rápida 

do que a capacidade de adaptação dos  trabalhadores. Com isso,  os  
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prof iss ionais passaram a viver sob contínua tensão,  não só n o 

ambiente de trabalho, como também na vida em geral, contr ibuindo com 

isso, para ocorrer o estresse.  

2.4. Estresse ocupacional no atendimento pré-hospitalar 

É do consenso geral e comprovado através de diversas  

matérias, art igos e pesquisas, que hoje o trabalho é uma das princ ipais  

causas de stress (Paschoal & Tamayo, 2005 ). Dentre as prof issões  

apontadas com maiores índices de stress, a emergência pré -hospitalar  

está praticamente no topo da l is ta (All ison, W hit ley, Revicki, & Landis, 

1987; Amaral & Perreira, 2004; Frade & Frasquilho, 1998). Mas em 

regra geral, tendemos a pensar que os prof iss ionais do atendimento 

pré-hospitalar se destinam a cuidar somente das doenças  dos outros, e 

não concebemos que eles próprios possam ser afetados por problemas  

de saúde.  

Considera-se atendimento pré-hospitalar (APH) toda e 

qualquer assistência realizada, direta/ indiretamente, fora do âmbito  

hospitalar, através dos diversos meios e métodos disponíveis, com u ma 

resposta adequada à solic itação.  A  qual poderá var iar de um simples  

conselho ou orientação médica ao envio de uma viatura de suport e 

básico (unidade de r esgate - UR)/avançado (unidade de suporte 

avançado - USA) ao local da ocorrência, visando à manutenção da vida 

e a minimização das seqüelas.  

Diante do cenário da prestação de serviços de emergência 

médica, estas operações nem sempre são prazerosas,  e torna -se a 

cada dia mais complexas.  A escassez de recursos aliada à exigênci a 

de contenção de custos e ot imização do tempo de permanência são 

fatores que favorecem o estresse e o desgaste do prof iss ional de 

atendimento de Pré-Hospitalar. Os prof iss ionais do setor dessa área 

são submetidos, constantemente, à sobrecarga de trabalho mental ,  

psíquica e f ís ica, al ém de pressão para tomada de decisões rápidas ,  

fundamentais no atendimento de emergência. Ainda, as jornadas d e 
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trabalho são extenuantes, dado o volume de usuários e a reposição d e 

energia desses trabalhadores nem sempre é adequada.  

A equipe de bombeiros m i l i tares “socorris tas ou resgatis tas”  

se deparam com diversas s ituações  trágicas, aliadas à necessidade de 

saber  l idar , de forma ef ic iente e ef icaz,  com as  necessidades do 

usuário.  

Os prof iss ionais do atendimento pré-hospitalar convivem com 

os mais diversos agravos à saúde, envolvendo dor , sof r imento,  

instabil idade,  morte e vida, contr ibuindo para a ocorrência de 

ansiedade, tensão, podendo evoluir para o estresse. O estressor nest e 

caso é def inido como uma s ituação ou experiência que ger a 

sentimentos de tensão, ansiedade, medo ou ameaça, que pode ter  

origem interna ou externa. Assim, o estresse sendo um fenômeno 

complexo e dinâmico, merece atenção especial dos prof iss ionais da 

saúde, tendo a c lareza de que por mais que a subjet ividade e a 

percepção sejam pioneiras no desencadeamento de estresse, as 

condições de trabalho exercem inf luência s ignif icativa para seu agravo.  

O estresse ocupacional tem relação direta com o aumento dos  

níveis de depressão, ansiedade,  cr ise de pânico e síndrome de  Burnout1,  

bem como as s ituações ou exper iências que precipitam tensão,  

ansiedade, medo ou ameaça, podendo ter conseqüênc ias negat ivas  

para a qual idade de vida do prof iss ional Bombeiro Militar.  

Praticamente no topo da l is ta das prof issões apontadas  com 

maiores índices de estr esse estão os da Urgência e Emergência, c ita E.  

All ison et al. Diariamente, estes trabalhadores se deparam com 

situações de grande complexidade,  relatando, após o atendimento,  uma 

variedade de f atores, inc luindo a exposição a inc identes traumáticos,  

relatam A. Jonsson et al. Este mal vem interferindo na vida dos  

prof iss ionais da área, comprometendo a vida social e sua saúde e 

                                                   
1
 “Burnout” A palavra significa exaustão, queimar-se por completo. Trata-se de uma fase aguda da manifestação 

do estresse, caracterizando-se pelo cansaço e esgotamento emocional, pela despersonalização e pela diminuição 

da realização pessoal, com uma auto-avaliação negativa de si mesmo. 
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prejudicando na atuação do trabalho emergencial, segundo J. M. R. 

Stacciarini (Evangelis ta, 2012).  

Por sua vez, o estresse ocupaciona l é uma conseqüência d a 

exposição a fatores de r iscos de natureza psicossocial  relac ionados  

com a organização do t rabalho (INOCENTE, 2005).  

2.5. Como se apresenta o problema 

De acordo com o Ministério da Previdência, mais de 90% dos  

auxíl ios-doença acidentários concedidos em 2009, baseados na 

categoria "Transtornos Mentais e Comportamentais", ref erem -se a 

problemas como estresse, episódios depressivos, alternância de humor  

e ansiedade (MAENO, 2010). 

Os maiores problemas, conforme lis tou o ministério, episódios  

depressivos e estresses são as doenças mais identif icadas nos  

trabalhadores. Dos 12.277 auxíl ios -doença acidentários verif icados n a 

categoria em 2009,  as duas  doenças, em  especial,  responderam por  

7.642, o equivalente a 62,24% (MAENO , 2010).  

Pesquisas apontam que 78% dos prof iss ionais brasileiros  

sentem-se angustiados com relação ao trabalho. De acordo com a 

Internat ional Stress Management Associat ion  ( Isma), a mais antiga e 

respeitada associação, sem f ins lucrativos, e a ún ica com caráter  

internacional  voltada à pesquisa e ao desenvolvimento da prevenção e 

do tratamento de estresse no mundo.  Nos últ imos c inco anos, 82% dos  

prof iss ionais pesquisados apresentavam traços de a nsiedade em 

diversos graus; 52% têm momentos de agressividade em casa, por  

conta do estresse na empresa; 32% têm problemas gas trointestinais. 

Entretanto, não é preciso recorrer a pesquisas, para constatar que a 

pressão do dia a dia e os desaf ios prof iss ion ais, al iados à má 

remuneração e a condições precárias de trabalho, vêm deixando muit a 

gente estressada (MACHADO, 2011).  
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2.6. Estressores Ocupacionais 

Segundo Camargo (2011), Psicóloga e professora doutora da 

Unicamp:  

"O est resse ocupacional resu lta das t ransações 
d inâmicas ent re os fatores ambien tais  e as 
percepções ind ividuais.  Há at ividades laborais  que 
t razem agentes est ressantes para todos os 
t rabalhadores,  mas o t ipo de agente e a 
man ifestação variam conforme o con texto e a 
pessoa". 

A cronif icação do estresse ocupacional leva à síndrome d e 

burnout . A palavra s ignif ica exaustão, queimar -se por completo. Trata-

se de uma fase aguda da manifestação do estresse, caracterizando -s e 

pelo cansaço e esgotamento emocional, pela despersonal ização e pela 

diminuição da realização pessoal, com uma auto-avaliaç ão negativa d e 

s i mesmo (CAMARGO, 2011).  

2.7. Perfil do Profissional do Pré-hospitalar  

Tem-se observado que no cot idiano dos prof iss ionais do 

atendimento pré-hospitalar do corpo de bombeiro militar , a escala de 

serviço de 12 horas trabalhadas por 36 horas de folga,  onde o 

bombeiro mil itar muitas das vezes t ira escalas extras e/ou 

extraord inárias, bem como as trocas de serviços entre militares.  Tem 

causado pouco tempo destinado ao descanso (trabalhando mais de 40 

horas semanais) , comprometendo a saúde mental destes prof iss ionais ,  

acarretando problemas  nas relações interpessoais e no desempenho d e 

suas atividades prof iss ionais de bombeiro mi litar, em especial o 

“socorr is ta ou resgatis ta”.  

 O atendimento pré-hospitalar  é um tipo de assistência 

emergencial  que merece destaque pelas suas pec uliaridades, pois,  

caracteriza-se por ser realizado fora do ambiente t radic ional da 

atenção à saúde, onde os prof iss ionais se deslocam para o local em 

que o paciente necessita de cuidados considerados urgentes. Ou seja,  

http://www.ufrgs.br/bioetica/emergen.htm
http://www.ufrgs.br/bioetica/emergen.htm
http://www.ufrgs.br/bioetica/emergen.htm
http://www.ufrgs.br/bioetica/emergen.htm#urg�ncias
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que necessitam de atendimento em um breve período de tempo (tempo 

resposta), assim também, como outras s ituações impactantes de vida e 

de morte são expostas diariamente, por sua atividade, a experiências  

com excessivo sof r imento humano, send o extremamente vulneráveis a 

fatores estressores estes bombeiros militares “resgatis tas ou 

socorris tas”.  

2.8. Violência das cenas 

A atuação destas equipes se dá em um ambiente carregado de 

fatores estressantes, tanto f ís icos quanto psicológicos. Há dor e m orte 

de famílias inteiras, ac identes de grande violência, perda da vít ima 

durante o atendimento e até o óbito de colegas . Tudo is to,  

inevitavelmente,  irá af etar não só o homem, como o prof iss ional ,  

implicando em prejuízos de convivência familiar e de desempenho das  

suas at ividades . Essa condição é cotidiana e não apenas f ruto de um 

desastre de grande magnitude (COSTA, 2010).  

2.9. Temor do desconhecido 

Segundo T enente-coronel  Dilene da Silva Costa (2010) ,  

ps icóloga do Centro de Assistência do Corpo de Bombeiros Mili tar do 

Distr ito Federal:  

A subjetividade e a contínua exposição são facetas que 
potencializam a vulnerabilidade dos profissionais de 
emergência, pois o efeito cumulativo do estresse diário pode 
levar ao adoecimento ao longo da carreira.  

Acreditar em heroísmo e onipotência é caracterís ticas qu e 

agravam o quadro de abalo emocional. Para a psicóloga e 

psicoterapeuta Mar ia Helena Pereira Franco, prof essora da PUC -SP,  

fundadora do LELu (Laboratório de Estudos e Intervenções sobre o 

Luto) e do Grupo IPE (Intervenções Psicológicas em Emergências) e 

vice-presidente do IW G (grupo internacional sobre morte e luto), is to 

serve para af astar o prof iss ional de suas reais possibil idades,  

impedindo-o de atuar dentro de sua condição humana, que deve ser  

preservada (Costa, 2010).  
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Porém, alerta a T enente-coronel Dilene da S ilva Costa (2010) ,  

ps icóloga do Centro de Assistência do Corpo de Bombeiros Mili tar do 

Distr ito Federal:  

O mito do herói, alimentado pela mídia na exploração das 
ocorrências e pelas corporações em seu preparo do 
profissional, deve ser levado em conta como uma perigosa 
armadilha para a saúde e a vida deste profissional.  

Outro equívoco é revelar constrangimento ou preconceito em 

admit ir  os s intomas de adoecimento. Na opinião da tenente-coronel  

Dilene da Silva Costa,  ps icóloga do Centro de Assistência do CBMDF  

(Corpo de Bombeiros Mil itar do Distr ito Federal), a desinformação 

quanto às questões de saúde mental e a cultura militar  favorecem o 

receio em sol ic itar atendimento. "As preocupações dizem  respeito a ter  

seu s igilo violado, ter prejuízos na realização de cursos instituc ionais  

ou em promoções", diz.  

2.10. Exigências organizacionais e pessoais 

Aprendemos que o grande número e gravidade das  

ocorrências, a curta carga horária destinada ao descanso (folga) ,  

obrigações de serem hábeis e ráp idas, a insatis fação  no trabalho e a 

busca do perfeccionismo foram verif icada nas  bib liograf ias como 

estressores.  

Como se vê, o estresse ocupacional é uma realidade na vid a 

de muitos prof iss ionais, princ ipalment e daqueles que lidam com doença 

e morte, como é o trabalho do bombeiro mil itar, do enfermeiro,  e do 

médico que prestam o atendimento pré-hospitalar  (AGUIAR et al,  

2000).  

Em especial, no caso do bombeiro militar,  tem ainda o 

agravante da hierarquia e disc iplina, princípio instituc ional. Como 

chamar atenção ou mesmo alertar seu superior , em caso d e 

procedimentos errados sem que sua atitude seja vis ta como 

insubordinação ou transgressão disc iplinar?  
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Segundo Lipp e Rocha (1995) “demonstraram que o estresse 

na atividade gerencial destes prof iss ionais está relac ionado a 

diferentes var iáveis, tanto da s ituação como do próprio indivíduo não 

sendo fác il delimitar o ponto onde um fator se sobrepõe ao outro ” .   

Ninguém conhece tão bem os problemas na rotina  dos  

atendimentos pré-hospitalares quanto os próprios bombeiros mi litares  

“socorris tas ou resgat is tas”. Na luta para salvar vidas , eles muitas  

vezes se desdobram para superar esses obstáculos.  

2.11. Assistência aos Agravos da Saúde 

O alto r isco de estress e que os prof iss ionais de atendimento 

pré-hospitalar estão expostos demonstra que fazem parte de um grup o 

ocupacional  que necessita de programas de manejo de estresse 

ocupacional. T ais programas variam enormemente quanto ao f oco,  

inc luindo intervenções foc adas no indivíduo (como intervenções  

baseadas em habil idades comportamentais e cognit ivas de coping,  

meditação, educaç ão em saúde e atividade f ís ica);  na relação 

indivíduo-organização (como ações para melhoria da comun icação e 

trabalho em equipe);  na organização (como treinamento e mudança das  

condições f ís ico-ambientais) e intervenções combinadas (conjugação 

de dois ou mais t ipos de intervenção com focos distintos) (PINHEI RO, 

TROCOLI, TAMOYO, 2003).  

Estes desaf ios são necessários no próprio CBM -GO e em 

outros serviços e instituições de atendimento pré-hospita lar, onde têm 

se percebido e verif icado, que não são enf rentados sob o aspecto de 

medidas preventivas da doença, mas com medidas  terapêutico -

curativas com prof iss ionais da área da Psiquiatr ia e Psicologia. Onde 

muitas vezes se houvesse uma prevenção da doença,  não precisariam 

de medidas terapêut ico-curativas que muita das vezes carece de um 

trabalho a médio e em longo prazo, abordando ainda a contr ibu ição d o 

trabalho também real izado com a família.  
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3. METODOLOGIA 

Tratou-se de um estudo do t ipo bib liográf ico. Este se baseia 

em literaturas estruturadas, obt idas de l ivros e art igos c ientíf icos  

provenientes de bibliotecas convencionais e virtuais.  (LAKATOS, 1997)   

Este trabalho c ientíf ico foi desenvolvido inic ialmente a partir  

de uma pesquisa documental e bibliográf ica, no qual foram 

identif icados documentos, leis , resoluções, portar ias, diretr izes e 

art igos c ientíf icos relac ionados ao tema proposto.  

Conf orme Guedes (1997), a pesquisa bib liográf ica é muit o  

uti l izada para aumentar a ref lexão existente em d eterminada área de 

conhecimento. Enquanto, que para Lakatos e Marconi (2006), a 

pesquisa b ibliográf ica é um apanhado geral sobre os princ ipais  

trabalhos já realizados, revestidos de importância por serem ca pazes  

de fornecer dados atuais e relevantes com o tema.  

Quanto ao fato da pesquisa documental, o trabalho d o 

pesquisador requer uma análise mais cuidadosa, vis to que os  

documentos não passaram antes por nenhum tratamento c ientíf ico 

(OLIVEIRA, 2007).  

A def inição do tema foi  feita baseada em dados virtuais, d a 

Biblioteca da Academia de Bombeiro Mi litar do CBMGO  e da Biblioteca 

Virtual “Google Acadêmico”  (scholar.google.com.br) . A través  de leitura 

exploratória das publicações apresentadas e da Bibliograf ia 

selecionada a partir  do tema, (para f ins de ver if icação e val idação d a 

hipótese) foi realizada a seleção do mater ial,  que princ ipiou a lei tura 

analít ica com foco dedutivo (LAKATOS, 1997). P or meio de obras  

selecionadas, que possibil i t aram a organização das idéias por  ordem 

de importância e a s intet ização destas que visou à f ixação das idéias  

essenciais  para a solução do problema da pesquisa.  
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4. Conclusões 

Nossa pesquisa verif icou no conteúdo b ibliográf ico objet o 

deste art igo o estresse ocupacional relac ionado à urgência e 

emergência do atendimento pré-hospitalar do bombeiro militar. Onde 

pude identif icar  os possíveis s intomas, possíveis causas e  transtornos  

que podem ser desenvolvidos pelos socorris tas, bem como os  

princ ipais métodos para minimizar ou mitigar o aparecimento do 

estresse nos socorris tas.  

Esta proposta avaliou o s ignif icado para os prof iss ionais do 

pré-hospitalar de sua qualidade de vida, quais são os agentes  

estressores do ambiente de trabalho e princ ipalmente, quais as aç ões  

que devem ser desenvolvidas para que eles tenham melhor qualidade 

de vida. Podendo ainda, ser ap licados aos servidores,  programas e 

intervenções de prevenção, controle e gerenciamento do estresse, além 

da realização de campanhas sensibil izadoras, caso exista necessidad e 

de combater as princ ipais fontes estressoras.  

Alguns aspectos merecem ser destacados, em especial,  

quando se trata do estresse do Bombeiro Militar  “socorris ta, ou 

resgatis ta e/ou enf ermeiro” que trabalha no pré -hospitalar do Corpo de 

Bombeiros Mil itar . É importante destacar, que o estresse desencadeado 

por esta função gerenciamento da equipe juntamente com atendiment o 

da vít ima causa alterações em sua saúde, princ ipalmente imunológicas 

e músculo-art iculares, cardiovasculares e gastr intest inais.   

Embora o estresse seja um fenômeno individual, as categorias  

c itadas neste art igo, sugerem que alguns estressores  são comuns,  

independentemente da ocupação destes prof iss ionais, pois, parecem 

ref letir  uma cultura prof iss ional com ampla variedade de  determinantes  

de estresse relac ionados ao indivíduo, a graduação/patente e à 

instituição.  
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Assim, levantou-se nas bib liograf ias que alguns aspectos  

importantes ainda podem ser estudados, tais  como relações familiares  

e o uso e abuso de substâncias químicas  como as  bebidas alcoól icas e 

outras, que podem levar a uma conseqüência danosa do estresse.  

Igualmente, sugere-se que outras investigações sejam 

necessárias, como o problema da escala de serviço alternante, dobr a 

de serviço e escalas  extras e/ou extraordi nárias, que é uma prática 

f reqüente entre estes prof iss ionais.  

Finalmente, este art igo c ientíf ico validou a relação direta entr e 

o estresse ocupacional (presente no cotidiano do prof iss ional Bombeir o 

Militar), a qualidade de vida individual e a excelência no serviço 

prestado. Variáveis diversas inf luenciam essa relação,  a exemplo dos  

mitos de heroísmo e sentimento de envolvimento no cumprimento do 

dever (COSTA, 2011).  

O estresse ocupacional em Bombeiros Militares  tem nível mais  

elevado quando comparado às outras prof issões, conforme f igura a 

seguir (CAREERCAST, 2012):  

 

Figura 02: Termômetro de estresse das profissões (CAREERCAST, 2012) 
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5. Considerações finais e Recomendações 

Como se viu , o trabalho de revisão bibl iográf ica ef etuad o 

sobre estresse ocupacional no atendimento pré-hospitalar possibil i tou 

enfatizar a necessidade de programas prevent ivos para min imizar  

fatores estressantes que colocam em risco a saúde bio-psicológica dos  

trabalhadores desta área, em especial  o bombeiro militar  (socorris ta)  

e/ou enfermeiro.  

Certamente os estressores que permeiam a vida desses 

prof iss ionais não são fac ilmente modif icáveis e os mecanismos de 

enf rentamento uti l izados não parecem muito ef ic ientes, apenas adiam o 

problema s em oferecer métodos ef icazes de elaboração do estresse.  

Como métodos que podem ser ef icazes a bibliograf ia sugere:  

buscar inf ormações e discutir  o assunto em grupos; aceitar  os  

acontecimentos buscando o lado posit ivo da s ituação , buscando auxíl i o 

de especialis tas seguindo suas orientações;  desenvolver estudos  

futuros vol tados para o atendimento pré-hospitalar, que poderão 

s ignif icar uma contr ibuição na melhoria das condições de trabalho e 

diminuição do sof r iment o dos trabalhadores .  

Levando-se em consideração os resultados e conclusões  

deste estudo, f icou evidenciado que os prof iss ionais de atendiment o 

pré-hospitalar , convivem diuturnamente com elementos  de estresse 

ocupacional, merecendo uma maior atenção por parte de seus  

comandantes e/ou gestores,  para um melhor  enf rentamento destes  

problemas evitando futuros  agravos de saúde que possam prejud icar a 

pessoa com ref lexos na instituição.  
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