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resumo                                                                 Enquadramento: O contexto pandémico global criou uma situação 
prolongada de emergência de saúde pública para a qual o esforço dos 
profissionais de saúde e de todos os elementos da linha da frente do 
combate tem sido fundamental. O comportamento dos profissionais 
de saúde e dos elementos que participam e contribuem para a 
resposta de emergências de saúde é contingente às necessidades e 
diretrizes adequadas a tipos de cenário distintos. Segundo o 
Regulamento de Saúde Internacional, uma emergência de saúde 
pública caracteriza-se por ser um evento em que se manifesta uma 
doença ou um acontecimento que potencie uma doença, caso esta 
ponha em causa a saúde da população. Sendo frequentemente não 
antecipadas e com um impacto multidimensional significativo, 
importa fazer uma retrospetiva dos cenários de emergência prévios, a 
nível local ou global, e perceber padrões e fatores que influenciam os 
profissionais de saúde a trabalhar nestes contextos. Especificamente, 
importa avaliar a sua perceção de risco e apetência em situações de 
emergência e respectivos factores predisponentes no sentido de 
informar uma gestão eficiente de recursos humanos ao nível das 
instituições de saúde.  
Objetivo: o objetivo deste trabalho é sistematizar e organizar a 
literatura, empírica e teórica, que tenha analisado a predisposição dos                                       
profissionais de saúde para trabalhar em situações de emergência. 
Métodos: realizou-se uma revisão sistemática da literatura sobre a 
predisposição dos profissionais de saúde em situações de emergência, 
seguindo as recomendações PRISMA, nas bases de dados Scopus e 
Pubmed. Procedeu-se à análise bibliométrica e qualitativa com 
recurso ao Iramuteq. Resultados: identificaram-se 206 artigos dos 
quais 151 elegíveis para leitura na íntegra a qual revelou uma maior 
prevalência de estudos: da covid-19 e outros tipos de pandemias, em 
países com forte tradição em publicação científica como Estados 
Unidos, China e Inglaterra. A incidência de publicações aumentou 
exponencialmente em 2020, em comparação aos outros anos. Este 
estudo realizou-se ao longo dos anos 2020 e 2021. 
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Background: The global pandemic context has created a prolonged 
public health emergency situation for which the efforts of health 
professionals and all elements of the front line of combat have been 
fundamental. The behavior of health professionals and the elements 
that participate and contribute to the response to health emergencies 
is contingent on the needs and guidelines appropriate to different 
types of scenario. According to the International Health Regulations, a 
public health emergency is characterized by being an event in which a 
disease occurs or an event that potentiates a disease if it jeopardizes 
the health of the population. Being often unanticipated and with a 
significant multidimensional impact, it is important to look back at 
previous emergency scenarios, at a local or global level, and 
understand patterns and factors that influence health professionals 
working in these contexts. Specifically, it is important to assess their 
perception of risk and appetite in emergency situations and 
respective predisposing factors in order to inform an efficient 
management of human resources at the level of health institutions. 
Objective: the objective of this work is to systematize and organize 
the empirical and theoretical literature that has analyzed the 
predisposition of health professionals to work in emergency 
situations. Methods: a systematic review of the literature on the 
predisposition of health professionals in emergency situations was 
carried out, following the PRISMA recommendations, in the Scopus 
and Pubmed databases. A bibliometric and qualitative analysis was 
carried out using Iramuteq. Results: 206 articles were identified, of 
which 151 were eligible for full reading, which revealed a higher 
prevalence of studies: on covid-19 and other types of pandemics, in 
countries with a strong tradition in scientific publishing such as the 
United States, China and England. The incidence of publications 
increased exponentially in 2020 compared to other years. This study 
was carried out over the years 2020 and 2021. 
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1. Introdução 

 

O atual contexto pandémico pauta-se por inúmeras incertezas e inseguranças e. a 
perceção de como vivemos sofreu, inevitavelmente, mudanças significativas. Revela-se cada 
vez mais pertinente promover uma preparação robusta dos sistemas de saúde para melhor 
lidar com eventuais futuros contextos de emergência. Importa também refletir sobre o papel 
que os prestadores de cuidados e os profissionais de saúde desempenharam, bem como a sua 
capacidade em se adaptar aos desafios contextuais e situacionais que caracterizaram esta crise 
pública de saúde. 

 
A natureza pandémica da COVID-19 foi oficialmente comunicada a 11 de março de 

2020, dia em que a Organização Mundial de Saúde classificou o Coronavírus como causador de 
uma pandemia, classificando-se como uma das pandemias mais mortíferas da história dos 
vírus a nível mundial. O desenvolvimento duma vacina, cujo objetivo é criar imunidade ao 
vírus, guardando promessa sobre o aliviamento de sintomas perante a exposição ao vírus, 
mitigou o estado de apreensão absoluta que caracterizou o início desta crise. 

 
Esta pandemia configura-se como uma de entre várias emergências de saúde pública 

as quais incluem também vírus Influenza, catástrofes naturais como os tsunamis, sismos, 
tornados ou um evento terrorista, cujas vítimas necessitam de cuidados de profissionais de 
saúde e condições das instituições. No seguimento de uma emergência de saúde pública, as 
principais preocupações incidem sobre a robustez das instituições de saúde e a sua capacidade 
em suportar o impacto da emergência, bem como as condições que possuem para tal. Nesta 
linha de pensamento, e pondo em perspetiva a importância do papel que a segurança 
desempenha nestas situações, é fundamental desenvolver e sistematizar informação empírica 
sobre a vivência do risco em situações de emergência, nas instituições de saúde. 

 
Os profissionais de saúde são o elemento central desta reflexão. É vital o bem-estar do 

profissional de saúde, tanto médico, como enfermeiro, como outro profissional que se 
encontre na linha da frente. A sua formação e a preparação é seguramente um dos pilares 
para o bom funcionamento e bem-sucedido das instituições de saúde perante uma catástrofe 
natural, um contexto pandémico ou um contexto terrorista, cuja natureza disruptiva requer 
uma coesão e ética de trabalho entre profissionais devidamente preparados para todos os 
cenários possíveis. 

 
Outro pilar vital são os fatores subjacentes à disposição/vontade de trabalhar perante 

estes cenários de emergências públicas. São diversos os critérios em múltiplas iterações que 
determinam ou influenciam a perceção dos profissionais de saúde sobre a sua capacidade e 
vontade de trabalhar sob certas condições de risco e ameaçadoras. Se houver a possibilidade 
de melhorar as condições dos profissionais de saúde com base no estudo dos fatores que os 
impede de ter vontade/disposição de trabalhar e desempenhar as suas funções nestes 
cenários, estes deverão ser tomados em consideração pela administração e gestão das 
unidades de saúde. 

 
O principal objetivo deste trabalho é sistematizar e organizar informação empírica 

sobre a predisposição dos profissionais de saúde para lidar com situações de emergência, 
mapeando os fatores que possam funcionar como facilitadores ou barreiras para a 
vontade/disposição dos profissionais de saúde de se apresentarem ao trabalho mesmo 
sabendo o risco inerente à sua ação. Tal passará pela dotação dos decisores no domínio da 
saúde de informação com conhecimento atualizado e devidamente fundamentado sobre o 
estado da preparação (dos profissionais de saúde para lidar com este tipo de evento). 
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Naturalmente, o grupo de profissionais de saúde não é uma categoria monolítica, sendo para 
tal necessário uma abordagem diferencial de acordo com território, tipo de recursos 
disponíveis, características das próprias equipas e recursos humanos, entre outras variáveis 
organizacionais.  

 
 Para melhor compreender a predisposição dos profissionais de saúde para lidar com 

situações de emergência, e os respetivos fatores, conduziu-se uma revisão sistemática da 
literatura sobre o tema.    Adotou-se como guia o PRISMA (Preferred Reporting Items for 
Systematic Reviews e Meta-Analysis) sendo este “um conjunto mínimo de itens baseados em 
evidências para relatar em revisões sistemáticas e meta-análises, consistindo, entre outras 
coisas, numa lista de verificação e num diagrama de fluxo.” (Donato & Donato, 2019, 
pp.234).com recurso às bases de dados da Scopus e Pubmed. A amostra foi sujeita a uma 
análise quantitativa no sentido de identificar padrões bibliométricos, conceptuais e 
metodológicos – e uma análise qualitativa com recurso ao software IRAMUTEQ.  

 
O trabalho divide-se em quatro capítulos: enquadramento teórico; metodologia; 

apresentação, análise e discussão de resultados; e, por último, as conclusões.  
 
O primeiro capítulo integra o enquadramento teórico e as suas várias frentes, o 

contexto pandémico atual e a degradação de saúde mental vivida pelos profissionais de saúde; 
a falta de preparação muitas vezes denotada pelos mesmos nestas situações não só provocada 
pela primeira experiência vivida mas também pela ansiedade e excesso de informação 
partilhada e/ou desinformação; a importância do comportamento dos profissionais de saúde 
perante as situações de emergência de saúde e a sua disposição/vontade de desempenharem 
as suas funções nestes contextos; a importância do planeamento às necessidade conforme as 
emergências de saúde pública e a possibilidade de o regime militar estar melhor preparado 
para estas situações segundo estudo mencionado; a importância de perceber quais os recursos 
humanos a alocar para estes acontecimentos e avaliar as necessidades.  

 
O segundo capítulo refere-se à metodologia escolhida e aos modelos de pesquisa, 

seleção de estudos e de análise usados. Esta parte subdivide-se em três subcapítulos, em que o 
primeiro recai sobre a questão de investigação sendo esta a predisposição dos profissionais de 
saúde em situações de emergência e os seus objetivos. O segundo refere a abordagem 
conceptual e metodológica e, por último, o terceiro o procedimento. O terceiro subcapítulo 
passa pela estratégia de pesquisa e extração de dados.  

 
De seguida, no terceiro capítulo da dissertação vem a apresentação, análise e 

discussão de resultados, cuja se desdobra em três subcapítulos, em que o primeiro se refere à 
análise quantitativa. O segundo recai na análise com recurso ao Iramuteq e, e em terceiro, a 
análise qualitativa. 

 
Por fim, o quarto capítulo deste estudo, engloba as principais conclusões ao longo da 

pesquisa realizada, as reflexões acerca do estudo efetuado e os resultados alcançados com 
este mesmo.  
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2. Capítulo Teórico 

 
  O contexto pandémico global que experienciamos nos últimos dois anos 
sobrecarregou o esforço dos profissionais de saúde e de todos os elementos na linha da frente 
do combate a emergências de saúde pública. Desde o registo dos primeiros casos até ao 
desenvolvimento e disseminação da vacina contra vírus SARS-CoV-2, a pressão sobre os 
sistemas de saúde nacionais foi iminente dado que, não obstante a contaminação resultar leve 
a moderada que não implica internamento, a probabilidade de desenvolvimento de doença 
respiratória que implicasse ventilação assistida em contexto hospitalar existia. Para além desse 
risco, listam também as populações vulneráveis, como os idosos, e aqueles com condições 
médicas subjacentes, como doenças cardiovasculares, diabetes, doenças respiratórias crônicas 
ou câncer, já de si com maior mais propensão a desenvolver doenças graves (OMS, 2022). 
 

O período prolongado de risco iminente e alterações substanciais da vivência do 
quotidiano acarreta consequências a médio longo prazo, especialmente na saúde mental da 
população em geral, profissionais de saúde e elementos constituintes das instituições de 
saúde. A esta degradação da saúde mental enquanto “perda da capacidade potencial e/ou 
efetiva corporal e psíquica do trabalhador” (Silva, Bernardo e Souza, 2016, pp.3), associa-se o 
estigma que decorre em muito das medidas de confinamento e distanciamento social 
(Moreira, Sousa e Nóbrega, 2020).  
  

O Serviço Nacional de Saúde inclui médicos, enfermeiros, psicólogos, farmacêuticos, 
médicos dentistas e nutricionistas. Segundo o Serviço Nacional de Saúde, o médico “ é 
reconhecido como um profissional autorizado para exercer medicina e deverá estar inscrito na 
Ordem dos Médicos para poder ser reconhecido como tal e exercer legalmente a sua 
atividade”, seguidamente o enfermeiro “é o profissional com competência científica, técnica e 
humana para a prestação de cuidados de enfermagem gerais ao indivíduo, família, grupos e 
comunidade, aos níveis da prevenção primária, secundária e terciária, que deverá estar inscrito 
na Ordem dos Enfermeiros para poder ser reconhecido como tal e exercer legalmente a sua 
atividade”, e por fim o psicólogo clinico “é um profissional de psicologia que trabalha na área 
da saúde mental. O exercício da profissão de psicólogo, em qualquer sector de atividade, 
depende da inscrição na Ordem dos Psicólogos como membro efetivo”. (SNS, 2022) 

 
Referentes aos diferentes profissionais de saúde, constam diversos testemunhos e 

evidências da falta de preparação para estes cenários, aliada à falta de comunicação, 
formação, recursos humanos e materiais (Pollock et al.., 2020). Em muitas situações, os 
profissionais de saúde têm de ficar em unidades hospitalares isolados de forma a prestar os 
cuidados de saúde aos utentes que necessitam, o que acarreta repercussões a nível físico e 
nível psicológico. Noutra instância, a população sofre igualmente de uma ansiedade sem 
precedentes, provinda da imensidão de informação partilhada globalmente que resulta em 
maior parte das vezes de desinformação. (Lima et al.., 2020).  

 
 O comportamento dos profissionais de saúde e os elementos que participam e 

contribuem para a resposta de emergências de saúde, de acordo com o tipo de cenário, terá 
de se adaptar às necessidades e diretrizes adequadas. Segundo o Regulamento de Saúde 
Internacional, uma emergência de saúde pública caracteriza-se por ser um evento em que se 
manifesta uma doença ou um acontecimento que potencie uma doença, caso esta ponha em 
causa a saúde da população. Este conceito foi alargado, mais recentemente, a acontecimentos 
não só de patologia infeciosa, mas também a desastres naturais e problemas de saúde de 
origem química e radionuclear (Carmo, Penna e Oliveira, 2008,). De certa forma, é 
incontestável o facto da pandemia Covid-19 se tornar uma vivência singular para a maior parte 
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da população mundial, contudo não é a única a ter implicações nos profissionais que se 
encontram na linha da frente. É de relembrar o aparecimento da pandemia Influenza há alguns 
anos atrás, provocando insegurança, medo e ansiedade tal como a pandemia atual (Rossow, 
Vanitskaya, Fulton e Fales, 2013) apesar da inevitável habituação a este contexto no nosso 
quotidiano.  

 
A disposição e comportamento dos profissionais de saúde para desempenhar as suas 

funções durante uma emergência revela-se crucial para uma resposta adequada da instituição 
de saúde à crise. Perante um cenário de emergência, todas os serviços de saúde necessitam de 
permanecer em ativo com as condições adequadas para tal e, por isso, o aspeto vital de um 
funcionamento fluído e eficiente depende, em grande medida, da disposição dos profissionais 
de saúde em trabalhar nesses mesmos contextos (Charney, Rebmann e Flood, 2015).  

 
Com base num estudo realizado na Austrália, a disposição por parte dos profissionais 

de saúde em questão encontra-se diretamente associada à apetência destes mesmos para 
enfrentar situações de emergência associada à sua perceção da magnitude do risco e efeitos. 
Por exemplo, o receio de contaminar a sua família, animais de estimação articula-se com a 
percepção de ter as condições necessárias para combater a emergência de saúde em si e 
seguir escrupulosamente os planos de emergência definidos para tais situações (Hope, 2010)).  

 
Para dar resposta às necessidades que se possam sentir num contexto de emergência 

em instituições de saúde, seja ela pandemia, bioterrorismo, ataque terrorista ou catástrofes 
naturais, deverá privilegiar-se, com base na perceção da apetência e disposição dos 
profissionais de saúde demonstrada, um plano de emergência adequado a estas mesmas 
necessidades e recursos disponíveis na instituição (REF). A preparação para situações de 
emergência poderá incluir uma gestão das limitações e receios de cada profissional de saúde, 
bem como a precaução de falhas que poderão surgir ao longo do processo por parte dos 
elementos que constituem a administração dos serviços de saúde. Posto isto, é de extrema 
relevância procurar identificar os obstáculos ao funcionamento eficiente da instituição e os 
recursos que estarão disponíveis para o combate do cenário de emergência, disposição dos 
profissionais e elementos da administração da instituição. (Smith, 2007, pp. 21).  

 
Idealmente, verificar-se-ia um planeamento adaptado às necessidades e recursos 

disponíveis da instituição de saúde e preparação para combater qualquer tipo de emergência. 
Contudo, os profissionais de saúde e consequentemente as instituições de saúde, nem sempre 
estão preparados para gerir estes acontecimentos como mencionado anteriormente. De 
acordo com um estudo realizado na Bélgica, os estudantes de medicina não estão preparados 
para lidar com situações de emergência como por exemplo desastres naturais e, em vez 
destes, os estudantes de medicina que recebem formação militar encontram-se melhor 
preparados para tal (Mortelmans, Lievers, Dieltiens e Sabbe, 2015, pp.1). Com base num 
estudo na Arábia Saudita, foi denotada uma falta de preparação dos profissionais de saúde 
relativamente a situações de emergência, nomeadamente a desastres naturais, bem como um 
défice de conhecimento acerca dos protocolos a seguir nestas ocasiões e como os pôr em 
prática. Este estudo ainda aponta que na China e no Egipto, os profissionais de saúde carecem 
de informação e preparação para dar resposta a situações de emergência (Sultan, Khorram-
Manesh., Carlström, Sorensen, Sulayyim e Taube, 2020, pp 2). Posto isto, existe uma falta de 
preparação a vários níveis, o que pode desencadear uma resposta menos eficaz por parte das 
instituições de saúde.  

 
Assim sendo, é crucial estabelecer uma retrospetiva dos cenários de emergência 

experienciados anteriormente, a nível local ou global, e perceber quais os recursos humanos 
necessários a alocar nestes acontecimentos. Os profissionais de saúde desempenham um 
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papel de mérito nestes acontecimentos, e, portanto, avaliar a sua perceção de risco e 
apetência em situações de emergência através da disposição/vontade e fatores associados a 
esta, torna-se uma mais valia porque indica quais os profissionais de saúde estarão aptos a 
enfrentar estes mesmo riscos. O conhecimento da perceção do risco e apetência dos 
profissionais de saúde representa um benefício quer para si mesmos, quer para a 
administração das instituições de saúde e, em certa forma os decisores políticos. Isto porque 
ter noção dos recursos aptos a agir e serem aplicados na melhor gestão possível destes 
cenários, fornece informação importante para desenhar políticas e, posteriormente a sua 
implementação (Chaffee, 2009, pp.1-2).  

 
Na perspetiva da instituição de saúde e da sua administração/gestão, avaliar as 

necessidades que poderão surgir nestas ocasiões de forma a gerir os recursos disponíveis de 
modo sustentável e eficaz comporta uma enorme complexidade, não só porque as previsões 
daquilo que pode ou não acontecer nunca são completamente fidedignas, como também 
requer uma confiança total nos recursos humanos e na alocação destes mesmos. Tais 
necessidades podem-se refletir em contratação de profissionais, alocação de bens materiais 
para prestação de cuidados (fatos de proteção individual, ventiladores, camas, entre outros), 
possível reorganização de alas destinadas a certos serviços e um constante contacto com as 
autoridades competentes.  
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3. Metodologia 

 

3.1. Questão de investigação e objetivos 

A presente investigação norteia-se por duas questões de investigação gerais: 
Q1  O que caracteriza a literatura publicada sobre a predisposição dos profissionais de 

saúde para lidar com situações de emergência?  

Q2  E  o que determina a esta predisposição?  

Para responder a esta questão, formularam-se os seguintes objetivos de investigação: 
 

O1 Sistematizar e organizar informação científica sobre a predisposição dos                                       

profissionais de saúde em situações de emergência; 

           O2   Analisar evolução das publicações publicadas sobre situações de emergência; 
O3   Identificar os padrões teóricos e metodológicos da literatura sobre o tópico; 

O4   Sistematizar os fatores que potenciam ou dificultam a predisposição e capacidade 

dos profissionais de saúde em lidar com situações de emergências. 

 

 

3.2. Abordagem Conceptual e metodológica 
 

De forma a alcançar os objetivos propostos, o presente estudo assenta numa Revisão 
Sistemática de Literatura definida como “um tipo de investigação focada em questão bem 
definida, que visa identificar, selecionar, avaliar e sintetizar as evidências relevantes 
disponíveis. As revisões sistemáticas devem ser abrangentes e não tendenciosas na sua 
preparação. Os critérios adotados são divulgados de modo que outros pesquisadores possam 
repetir o procedimento. Revisões sistemáticas de boa qualidade são consideradas o melhor 
nível de evidência para tomadas de decisão. Por seguir um método científico explícito e 
apresentar resultado novo, a revisão sistemática é classificada como contribuição original na 
maioria das revistas de pesquisa clínica.” (Galvão e Pereira, 2014, pp. 183). 

 

A revisão do presente estudo inclui uma componente quantitativa de bibliometria e uma 
análise descritiva de frequências e uma parte de análise qualitativa temática de cariz mais 
interpretativo. 

 
Como afirmam Shaffer e Serlin (2004):  
“Os métodos qualitativos e quantitativos são, em última análise, métodos para garantir a 
apresentação de uma amostra adequada. Ambos constituem tentativas para projectar um 
conjunto finito de informação para uma população mais ampla: uma população de 
indivíduos no caso do típico inquérito quantitativo, ou uma colecção de observações na 
análise qualitativa. [...] O objectivo em qualquer análise é adequar a técnica à inferência, a 
afirmação à comprovação. As questões que se colocam a um investigador são sempre: Que 
questões merecem ser levantadas nesta situação? Que dados poderão lançar luz sobre 
estas questões? E que métodos analíticos poderão garantir afirmações, baseadas em 
dados, sobre aquelas questões? Responder a estas questões é uma tarefa que envolve 
necessariamente uma profunda compreensão das potencialidades e limites de uma 
variedade de técnicas quantitativas e qualitativas.” 
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Foi elaborado um fluxograma no capítulo de resultados, análise e discussão de acordo com o 
protocolo PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews e Meta-Analysis). De 
acordo com Donato e Donato (2019), o PRISMA consiste, entre outras coisas, numa lista de 
verificação e num diagrama de fluxo. A checklist PRISMA deve guiar na escrita da Revisão 
Sistemática, é uma checklist que contém 27 itens que garantem que o autor cobriu todos os 
aspectos da revisão. Também inclui um fluxograma a incluir na secção Resultados da Revisão 
Sistemática, com o número total de referências encontradas, quantos foram excluídos nas 
várias fases, e quantos artigos chegaram até ao fim. 
   

A razão pela qual foi utilizado um reside no facto de segundo Donato e Donato (2019) ser 
sistemático implicando foco na estrutura, organização e documentação. Como em toda a 
investigação, o processo de revisão deve ser documentado de forma transparente em todas as 
partes, reproduzível e relatado claramente na publicação final. Como suporte ao processo de 
revisão.   
 

3.3. Procedimento 

 

3.3.1. Estratégia de pesquisa 

A pesquisa (efetuada entre outubro e dezembro de 2021), foi realizada em duas bases 
de dados, Scopus e Pubmed. De notar que a “base de dados Scopus é uma ferramenta 
indispensável para a realização de uma revisão bibliográfica num determinado tema, devido à 
sua abrangência internacional e ao controlo de qualidade dos conteúdos incluídos. Inclui 
funcionalidades que permitem a contagem de citações por artigo e outros dados importantes 
para a avaliação da informação”. Relativamente à “PubMed, esta é a plataforma científica da 
área biomédica mais utilizada pelos profissionais de saúde em todo o mundo – 
aproximadamente 2,5 milhões de utilizadores de todo o mundo acedem diariamente à 
PubMed, realizando cerca de três milhões de pesquisas e visualizando cerca de nove milhões 
de páginas (Fiorini, Lipman, & Lu, 2017). A PubMed é usada para realizar pesquisas de 
informação para a validação de diagnósticos e terapêuticas, para a procura da evidência 
científica, bem como para efeitos académicos (Hoogland, 2019). Foi criada e continua a ser 
coordenada pela National Library of Medicine, inserida nos National Institutes of Health (EUA). 
É de acesso livre, compreende cerca de 33 milhões de registos da base de dados MEDLINE, 
revistas científicas de ciências da vida, da saúde e de disciplinas conexas, como as ciências 
comportamentais, as ciências químicas e a bioengenharia” (Antunes, M., Lopes, C., Roque, L., 
2020, pp.206). De salientar que a escolha das mesmas se remeteu aos aspetos acima 
apresentados como também à sua abrangência tanto na área da medicina, ciências sociais, 
biomedicina como saúde.  
 

Nesta fase o processo iniciou-se com a pesquisa nas bases de dados e a extração da 
amostra para um documento Excel. Efetuando todos os requisitos de pré-análise, seguindo o 
modelo de pesquisa proposto, foi feita a seleção de artigos por leitura de títulos, resumos, 
palavras-chaves e, simultaneamente, leitura dos artigos na íntegra.  
 

3.3.2. Seleção da amostra 

 

A seleção da amostra foi efetuada com base na sequinte expressão de pesquisa na 
base de dados SCOPUS : (pandemic OR disaster* OR “public health emergencies” OR covid*) 
AND (“willing* to work” OR “report* to work”). Já na base de dados Pubmed o termo de 
pesquisa recaiu no seguinte: (((((pandemic[Title/Abstract]) OR (disaster[Title/Abstract])) OR 
(public health emergencies[Title/Abstract])) OR (covid-19[Title/Abstract])) AND (willing to 
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work[Title/Abstract])) OR (report to work[Title/Abstract]). A razão pela qual estes termos 
foram aplicados passa pela importância de compactar os termos nucleares ao tema numa só 
pesquisa e, daí advém a pandemia, desastre, emergências de saúde públicas, covid-19 e 
vontade/disposição de trabalhar como termos de pesquisa. 

 
A seleção final engloba artigos publicados até 2021; artigos; artigos em conferência e 

capítulos de livro nas áreas da medicina, ciências sociais, saúde, biomedicina e multidisciplinar 
e línguas portuguesa e inglesa. 

 
Foram excluídos artigos de revisões, errata, cartas e notas; línguas alemão e francês. 
  
Após transferir a pesquisa para o documento Excel, efetuou-se a exclusão de 

duplicados. 
 

3.3.3. Extração e análise de dados 
 

A extração e análise de dados iniciou com análise do número de publicações por ano,, 
com intuito de percecionar a evolução das publicações dos autores ao longo dos últimos anos. 
A vertente do ranking de artigos publicados pelos primeiros autores também foi analisada, de 
forma a perceber o contributo dos autores para as áreas temáticas relacionadas. 

  
Procedeu-se à análise das instituições e áreas de pesquisa dos autores com maior 

incidência de artigos, bem como o seu número de citações de acordo com o seu H Index, 
retirado a partir da Scopus, com o propósito de quantificar a produção científica dos primeiros 
autores correlacionando as suas citações.  

 
A distribuição geográfica dos autores de acordo com o número de artigos publicados 

na amostra foi analisada e ilustrada tanto por um gráfico como por um mapa mundo para 
melhor perceção.  

 
De seguida, foi elaborada uma tabela com os dez artigos mais citadas da amostra 

usando o PlumX Metris que subdivide em quatro categorias, com o objetivo de proporcionar 
informação métrica em diferentes campos e a sua diversidade. Um dos pontos importantes 
desta dinâmica da PLumX Metrics é compreender que os números conjugam entre si, isto é, os 
artigos mais citados não têm obrigatoriamente de corresponder ao mais lidos, aos artigos que 
os utilizadores pretendem revisitar mais tarde ou até mencionar nas redes sociais. Este é um 
ponto crucial de compreensão de como existe uma diversidade tão mensurável e múltipla no 
que diz respeito a artigos, investigações e como estas se propagam para o mundo. 

 
Foram extraídos dados relativamente às entidades que publicam os artigos acerca da 

temática, com a importância de compreender a origem e a alavanca do trabalho e investigação 
que move todo o processo de um estudo.  

 
De salientar a análise do grau de internacionalização e interdisciplinaridade com o 

objetivo de analisar se os artigos são pouco ou muito internacionais e/ou unidisciplinares ou 
multidisciplinares, ou seja se são produzidos no mesmo país por maioria ou não e/ou se 
contam com a participação de várias entidades para a sua produção ou de apenas uma.  

 
Para analisar as fontes dos artigos recorreu-se ao estudo do SCImago Journal Rank 

(SRJ), em que consiste “numa plataforma usada para analisar e comparar: revistas das mesmas 
áreas científicas e dados sobre os níveis de publicação científica em diversos países do 
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mundo.” A sua cobertura classifica-se como multidisciplinar, e detém mais de 20 000 revistas 
indexadas, cuja fonte de dados é a Scopus. Relativamente aos quartis, cada quartil “é obtido 
pela divisão do número total de revistas de uma categoria por 4, permitindo a sua classificação 
em Q1, Q2, Q3 e Q4. A classificação em quartis ajuda à comparação de uma revista com outras 
dentro da sua categoria, com base no SJR. Se uma revista pertencer ao Q1, significa que tem 
um desempenho melhor do que pelo menos 75% das revistas dessa mesma categoria.” De 
salientar ainda o quartil a qual pertence a fonte de cada artigo, cuja representa a sua influência 
e veracidade que foi conquistando ao longo dos anos. 

Por último, efetuou-se uma nuvem de palavras, com a ajuda do software NVivo que 
consiste num “sistema de indexação e categorização de dados não estruturados permitindo a 
descoberta e exploração dos sentidos das informações alfanuméricas, auxiliando o 
pesquisador no decorrer da pesquisa, desde a definição e organização das categorias e 
subcategorias analíticas até o processo de análise” (Mozzato, Grzybovski, & Teixeira, 2016). 
Sendo esta análise um conjunto de palavras conjuntas, neste caso de títulos e resumos, com o 
objetivo de perceber as palavras que mais se destacam e daí tirar as suas ilações. 

 
Procedeu-se a uma análise de frequências relativos aos seguintes elementos:  
-natureza (teórico vs empírica) dos artigos;- modelos teóricos  
-instrumentos utilizados; 
-tipos de calamidade existentes nos artigos; 
-tipos de profissionais e prestadores de saúde existentes na amostra deste trabalho; 
-fatores de vontade/disposição e barreiras de trabalhar perante o conteúdo dos 

artigos deste estudo. 
 
De modo a analisar padrões temáticos qualitativos, recorreu-se ao softaware Iramuteq 

que consiste “em um software de código fonte aberto para organização e tratamento de dados 
que podem ser textuais ou em formato de matrizes. Ele é desenvolvido na linguagem Python e 
utiliza o software R em suas análises estatísticas”.  
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4. Resultados, análise e discussão de resultados 

Foram identificados 206 artigos, dos quais se excluíram 37 duplicados (n=169). Foi realizada 
uma triagem por leitura de títulos, resumos e palavras-chave e, após esta seleção foram 
retirados 18 artigos. Para análise de artigos, o número final foi de 151 artigos. (Figura 1). 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Fluxograma da Revisão Sistemática da Literatura 

 

Artigos encontrados em ambas bases de 

dados  

(n= 206) 

Artigos duplicados 

(n= 37) 

Títulos, Palavras-chave, Resumos 

(n= 169) 

Artigos encontrados na 

base de dados Pubmed 

(n= 75) 

Artigos excluídos após 

leitura de título e resumo 

(n=18) 

Número de artigos em texto completo 

avaliados para elegibilidade 

(n= 151) 

Artigos após a remoção de 

duplicatas 

(n= 169) 

Critérios de Inclusão: 

-Palavras-chave: pandemia; desastres; emergências de saúde 

públicas; Covid-19, vontade de trabalhar; 

-Língua: Inglês e Português; 

-Ano de publicação: não houve critério, inclui todos; 

-Tipo de publicação: artigos, capítulos de livros e artigos em 

conferência 

 

Critérios de Exclusão: 

-Língua: Francês, Alemão; 

-Ano de publicação: não houve critério, inclui todos; 

-Tipo de publicação: livros, revisões, notas e erratas 
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4.1. Análise Quantitativa 

 

4.1.1. Evolução do número de artigos publicados por ano 

 

No gráfico 1 verifica-se pouca incidência de publicações até 2004, havendo um 

intervalo entre 1989 e 2004 sem nenhum artigo publicado na amostra apresentada. Entre 

2006 e 2008 o número de artigos publicados mantêm-se estável com a publicação de 2 

artigos por ano. Por outro lado, em 2009 aumenta para os 13 artigos publicados nesse ano, 

mantendo-se aproximadamente equiparável até 2017. Há uma descida abrupta em 2018 e 

2019 para apenas um e dois artigos publicados nos respetivos anos e, por fim, dá-se um 

crescimento exponencial em 2020 e, consequentemente, 2021 passando para 27 e 48 

artigos publicados, respetivamente.  

 

 
 

 

Gráfico 1. Evolução do número de artigos publicados por ano 

 

O gráfico representa três partes temporais na nossa história de gripes a nível mundial e 

estas mesmas se refletem no número de artigos publicados ao longo dos anos da amostra 

apresentada. Em 2009, acontece a gripe A, inicialmente designada gripe suína e gripe 

mexicana, onde os primeiros casos ocorreram no México, e facilmente se tornou uma 

epidemia mundial. Por esta razão dá-se um aumento acentuado no número de artigos 

publicados por razões pandêmicas, emergências de saúde e vontade de trabalhar e 

desempenhar o seu papel como profissional de saúde. Este período de rescaldo prolonga-se 

até sensivelmente 2017, onde vão ocorrendo novas questões de como agir se acontecer algo 

parecido de novo e se as infraestruturas estarão preparadas. Em 2020, ocorre o COVID-19, 

SARS-CoV-2, considerada uma das maiores pandemias globais, metendo em causa os serviços 

de saúde e a sua capacidade e resiliência humana. Neste ano, o gráfico mostra de novo um 
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pico acentuado de novas publicações dada a esta nova estirpe mundial e mostra tendência a 

aumentar. 

 

4.1.2. Ranking dos principais autores 

 

O gráfico 2 mostra-nos o ranking dos principais autores que publicaram nesta matéria. 

Uma leitura do gráfico evidencia que o autor Adams L.M. publicou três artigos na amostra 

apresentada, ao contrário dos restantes autores que publicaram dois artigos ou um artigo 

apenas. De salientar que não foram mencionados os autores que publicaram um artigo por 

uma questão de representatividade, teria que estar a mencionar todos e tornaria um gráfico 

extenso para ilustrar.  

 

Uma questão pertinente que se levanta aqui é a diversidade de autores da amostra não 

existindo, no entanto, mais do que três artigos do mesmo autor, o que indica ausência de 

especialidade no assunto e abordagem mais pontual do tema  

 

 
Gráfico 2. Ranking dos principais autores 

 

 

De salientar a importância da informação que a tabela 1 nos fornece com H-Index de cada 

um dos autores representados na amostra deste estudo, o que indica a produção científica dos 

seus artigos a partir das citações dos seus trabalhos. A título de exemplo, o autor Adams L.M. 

apesar de deter o maior número de publicações não tem o maior valor de citações (2) e, 

consequentemente o valor de H-Index (6). O detentor do maior valor de H-Index é o autor 

Smith E. (97), o qual apresenta duas publicações no ranking dos principais autores.  
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Autor N Instituição Área de Pesquisa Citações H-Index 

(Scopus) 

Adams L.M 3 Texas Christian 

University 

Health Sciences 2 6 

Alwidyan MT. 2 Jordan University Science and 

Technology 

0 3 

Charney R. 2 St. Louis 

University School 

of Medicine 

Medicine 12 6 

Dieltiens G. 2 Prins Leopold 

Instituut voor 

Tropische 

Geneeskunde 

Medicine 5 9 

Flood RG. 2 Saint Louis 

University 

Emergency 

Medicine 

14 17 

Links J.M. 2 University of 

Delaware 

Engineering 85 47 

Magda L.A. 2 Fairleigh 

Dickinson 

University 

Medicine 23 8 

NcNeill C. 2 East Carolina 

University 

Medicine 3 5 

Mortelmans 

L.J.M. 

2 University of 

Leuven 

Emergency 

Medicine 

12 12 

Rutkow L. 2  Johns Hopkins 

Bloomberg School 

of Public Health 

Health Policy and 

Management 

3 17 

Rebmanm T. 2 Institute for 

Biosecurity 

Epidemiology & 

Biostatistics 

3 19 

Sabbe M.B. 2 University 

Hospital 

Gasthuisberg 

Emergency 

Medicine 

12 24 

Smith E. 2 Hotchkiss Brain 

Institute 

Medicine   97 

Taylor HA. 2 Johns Hopkins 

Bloomberg School 

of Public Health 

Health Policy and 

Management 

3 35 

Thompson C.B. 2 Johns Hopkins 

Bloomberg School 

of Public Health 

Biostatistics 70 30 

  

Tabela 1. Autores mais relevantes por número de documentos 
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4.1.3. Ranking de países de origem dos primeiros autores 

 

Relativamente ao ranking de países de origem dos primeiros autores, cuja informação nos 

é fornecida no gráfico 3, é realçado o facto dos Estados Unidos serem o país maioritário dos 

autores dos artigos publicados na amostra apresentada com 49 autores. De seguida, com uma 

descida acentuada, encontra-se a China com 10 autores a publicaram neste domínio. Logo a 

seguir, vem a Inglaterra com 10 autores e, não obstante, a Alemanha com 18 autores. De 

imediato com 8 autores com artigos publicados na amostrada apreciada encontram-se a 

Arábia Saudita, e com 7 artigos, Israel. De seguida Austrália com seis publicações e, por último, 

neste gráfico representado, temos a Rússia com um autor com nacionalidade russa. 

 

 
Gráfico 3. Ranking de países de origem dos primeiros autores 
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Mapa 1. Ranking de países de origem dos primeiros autores 

  

Existem duas questões pertinentes associadas ao ranking de países de origem dos 

primeiros autores. Em primeiro lugar, a diversidade de países envolvidos neste mesmo ranking 

elevando a importância do tema a nível mundial. Estamos perante questões preocupantes que 

envolvem toda a sociedade e fragiliza um dos pontos fracos de alguns países como a área da 

saúde e outras infraestruturas no caso de desastres naturais e como agir perante estes casos, e 

acabando por pôr em causa a saúde pública em situações de epidemias e pandemias. Em 

segundo lugar, o ranking retira qualquer dúvida relativamente às potências mundiais e como 

estas trabalham para encontrar formas e melhores resultados para agir conforme diversos 

cenários pré-concebidos. No topo do ranking encontram-se os Estados Unidos, uma das 

maiores potências mundiais, mostrando o seu contributo para o encontrar melhores caminhos 

a seguir e inovadores. De seguida, como seu concorrente em muitas áreas vem a China, outra 

grande potência a nível mundial, demonstrando estar em múltiplas frentes em vários cenários 

e ser muito participativa e empreendedora. Não podendo faltar a presença da Europa, e uns 

dos seus países mais influentes como a Inglaterra e a Alemanha que põem a Europa no mapa. 

 

4.1.4. Ranking de artigos por números de citações 

 

Com o ranking de artigos por número de citações foi possível elaborar uma tabela(2) com 

os dez artigos mais citados e, usando outras categorias métricas, mais especificamente o 

PlumX Metrics. As principais ilações a retirar na secção do Usage recaem no facto de o artigo 

ter sido mais lido e por sua vez usada a sua investigação, o qual apresenta 12452 usage, não 

coincide com o artigo mais citado tendo este 267 citações, mas sim com o artigo que possui 80 

citações. Outra conclusão que podemos retirar à qual tive acesso é que o valor mais baixo de 

Usage, dois respetivamente, não corresponde ao artigo com menor número de citações, 47 

respetivamente. Relativamente às Captures, os valores indicam que o usuário pretende voltar 
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a revisitar a publicação, contudo neste caso não a mais citada mas sim a segunda mais citada, 

com 112 citações. O valor mais baixo de captures, 83 respetivamente, equipara-se com o 

terceiro artigo mais citado, cujo tem 92 citações. No que diz respeito a Social Media, dos 

escassos dados que pude retirar, existe uma diferença acentuada entre o valor mais alto e o 

mais baixo e a quais correspondem em relação aos artigos mais citados. O valor mais alto de 

social media, recai nos 287, e corresponde ao segundo artigo publicado mais citado da 

amostra apresentada. O que por outro lado, o valor mais baixo, sendo um apenas coincide 

com o artigo mais citado da amostra com 267 citações. Por último, acerca das Mentions, não 

havendo muitos dados para explorar, podemos dizer que o valor mais alto recai no sétimo e 

oitavo artigo publicado, com 64 e 55 citações, respetivamente. E o valor mais baixo sendo 1 

apenas coincide com o terceiro artigo mais citado com 92 citações da amostra disponível.  

 

  

Artigo Nº de 

citações 

Usage Captures Social 

Media 

Mentions 

Qureshi, Gershon, 

Sherman, Straub, 

Gebbie, McCollum, 

Erwin & Morse (2005) 

267 129 144 1   

Ives, Greenfield, Parry, 

Draper, Grapus, Petts, 

Sorell & Wilson (2009) 

112 1417 419 287   

Ehrestein, Hanses & 

Salzberger (2006) 

92 183 83   1 

Seale et al., Leask, Po 

& Maclntyre (2009) 

85 1336 291     

Barnett, Balicer, 

Thompson, Storey, 

Omer, Semon, Bayer, 

Cheek, Gateleey, 

Lanza, Norbin, Slemp 

& Links (2009) 

80 12452 178     

Irvin, Chidrich, 

Patterson & Southall 

(2012) 

79 2 79     

Balicer, Barnett, 

Thompson, Catlett, 

Watson, Semon, Gwon 

& Links (2010) 

64 855 262   3 

Mitani, Ozaki, Fujita, 

Hashimoto, Mori, 

Fukuyama, Akatsuka, 

Nishi, Morishita, 

Monoto & Watanabe 

55 920 208 35 3 
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(2011) 

Aoyagi, Dingwall & 

Nguyen-Van-Tam 

(2015) 

50         

Al-Dorzi, Aldawood, 

Khan, Baharoon, 

Alchin, Matroud, 

Johany, Balkhy & Arabi 

(2016) 

47 36  181 7   

  

Tabela 2. Ranking de artigos por número de citações 

 

4.1.5. Ranking de entidades  

 

No que concerne ao ranking de entidades que publicam o tipo de artigos desta temática 

neste trabalho, indiscutivelmente no topo com 94 artigos publicados na amostra apresentada 

estão presentes as Universidades. De seguida, com uma descida abrupta com 13 artigos 

encontram-se os Hospitais envolventes com esta temática. A seguir, os Departamentos 

Médicos que se englobam nos Hospitais e apresentam 10 artigos publicados. E por fim, os 

Institutos de Saúde dedicaram quatro artigos da sua investigação e as Escolas de Saúde 

publicaram seis artigos na amostra apresentada.  

 

  
 

Gráfico 4. Ranking de entidades que publicam este tipo de artigos 
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Em relação às entidades que publicam os artigos desta temática destacam-se as 

Universidades um pouco por todo o mundo à procura de contribuir para a investigação deste 

tema e como preparar as instituições e a sociedade as emergências de saúde. O contributo das 

Universidades é maior do ponto de vista do estudo para estas questões, não só de um 

passado, presente, como também uma forma de ajudar a preparar um futuro. A ajuda dos 

Hospitais é essencial neste contexto, a sua participação nesta temática é crucial para uma 

melhor compreensão do principal local onde toda a tensão se instala e o caos habita nestas 

situações. Saber as suas perspetivas e o seu conhecimento é vital para todo o processo. Os 

Departamentos Médicos distinguem-se dos Hospitais, apesar de estarem com certeza 

inseridos nestes, contudo dão um auxílio mais peculiar da sua especialidade quando se trata, 

como por exemplo de uma gripe que afeta maioritariamente um órgão em específico. Os 

Institutos de Saúde com um menor destaque no número de artigos publicados, contudo 

importantes no desenvolvimento de novos estudos e novas vacinas em casos de epidemias 

e/ou pandemias. E, por fim, as Escolas de Saúde onde procuram ajudar numa fase mais 

preliminar na formação de estudantes de medicina (médicos, enfermeiros e outros 

profissionais de saúde) contudo o seu contributo está à vista apenas numa escala menor. 

 

4.1.6. Grau de internacionalização e interdisciplinaridade 

  

De acordo com as tabelas (3) que representam o grau de internacionalização e 

interdisciplinaridade é evidente que existe uma maioria esmagadora no que diz respeito ao 

número de países envolvidos nos artigos publicados, sendo que esta corresponde a um único 

país, isto é, na maior fatia das publicações apenas um país esteve envolvido na sua elaboração, 

comprovando com 118 países. De seguida, com dois a três países temos uma descida abrupta 

com 15 países, e igualmente com dois países envolvidos temos quatro a cinco países e mais de 

cinco países. A principal conclusão a partir dos dados apresentados recai na pouca 

internacionalização dos artigos publicados na amostra de dados, isto é, a maioria dos artigos 

cingiu-se apenas num país e não abriu portas para uma internacionalização com outros países. 

Em relação ao nível de interdisciplinaridade, os números encontram-se um pouco mais 

equilibrados, contudo prevalece uma instituição, onde os artigos publicados se focaram 

apenas numa instituição, mais especificamente 60 instituições/departamentos envolvidos. Em 

seguida, duas a três instituições o número desce para 47 instituições/ departamentos 

envolvidos e, para quatro a cinco instituições continuando a descer para 18 instituições 

envolvidas e, por fim com mais de cinco instituições temos 12 instituições/ departamentos 

envolvidos. Denotando o grau de interdisciplinaridade baixo, ou seja, predomina a 

unidisciplinaridade nos artigos publicados na base de dados pois o número de instituições e/ou 

departamentos envolvidos apenas se baseou em um, isto é, não houve uma coordenação de 

várias entidades para a elaboração dos artigos, daí a unidisciplinaridade.  
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  Nº de países 
envolvidos 

    Número de instituições/ 
departamentos envolvidos 

1 país 118   1 inst. 60 

2-3 países 15      2-3 inst. 47 

4-5 países 2   4-5 inst. 18 

>5 países 2   >5 inst. 12 

  

Tabela 3. Grau de internacionalização e interdisciplinaridade 

  

Existem alguns aspetos pertinentes a denotar com o grau de internacionalização e 

interdisciplinaridade, começando com os artigos que envolvem muitos países são, na sua 

maioria, dos Estados Unidos, ao longo dos seus vários Estados. Outro aspeto denotado no 

decorrer da pesquisa foram os países que tendem a trabalhar mais isoladamente, o caso da 

China sem sombra para dúvidas, pouco internacional, o que por outro lado temos os países da 

Europa que se organizam e trabalham em conjunto para a elaboração dos artigos.   

 

As instituições que predominam na base de dados da amostra são as universidades 

inequivocamente, sendo estas as que mais se articulam entre si com diferentes universidades 

para a conceção dos artigos e todo o seu processo. Por outro lado, as instituições que 

trabalham mais isoladamente segundo o acompanhamento da pesquisa apontam para os 

hospitais e os seus departamentos, isto porque tendem a confiar apenas na sua instituição 

apenas e não alargam tanto o seu campo de investigação.  

 

4.1.7. Ranking das revistas científicas 

  

Relativamente ao ranking de revistas, denota-se, de acordo com a tabela 4, que em 35 

revistas foram publicados artigos nas áreas medicina, engenharia, ciências sociais, 

neurociência, saúde pública e outras áreas, encontrando-se distribuídos por vários quartis. Na 

base de dados deste estudo, Scopus e Pubmed, encontram-se 35 revistas no ranking, sendo 

que o Disaster Medicine and Public Health Preparadness detém o maior número de 

publicações (7) e encontra-se no quartil dois. Logo a seguir, o American Journal of Disaster 

Medicine com seis artigos publicados, contudo encontra-se no menor quartil da tabela (Q4), 

por outro lado o International Journal of Environmental Research and Public Health com cinco 

artigos publicados encontra-se no melhor quartil do ranking (Q1). Com quatro artigos 

publicados encontra-se o Plos One Journal no Q1, com três artigos publicados encontram-se o 

Journal of Emergency Management (Q2) e o Journal of Nursing Management (Q1). 

 

 Ainda de salientar com dois artigos publicados encontram-se oito revistas com quartis 

entre o Q1 e o Q2. 
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Revista Número de artigos Área de Estudo e 

Categoria 

Quartil (2020) 

Disaster Medicine and 

Public Health 

Preparadness 

7 Public health, 

Environmental and 

Occupational health 

Q2 

American Journal of 

Disaster Medicine 

6 Medicine Q4 

International  

Journal of 

Environmental 

Research and Public 

Health 

5 Environmental 

Science,  

Medicine 

Q1 

Plos One Journal  Multidisciplinary Q1 

Journal of Emergency 

Management 

3 Engineering, Medicine 

and Social Sciences 

Q2 

Journal of Nursing 

Management  

3 Leardship and 

Management 

Q1 

Prehospital 

Emergency Care 

2 Emergency Medicine, 

Emergency Nursing 

 Q1 

Risk Management and 

Health Care Policy 

2 Medicine Q2 

Journal Clinical Sleep 

Medicine 

2 Medicine and 

Neuroscience 

Q1 

Journal of Public 

Health Management 

& Practice 

2  Health Policy and 

Public Health, 

Environmental and 

Occupational Health 

 Q2 

Internacional 

Emergency Nursing 

2 Emergency Nursing Q1 

Journal Of 

Occupational and 

Environmental 

Medicine 

2 Medicine Q2 

Prehospital and 

Disaster Medicine 

2 Medicine, Nursing Q1 

BMC Public Health  2 Medicine Q1 

  

Tabela 4. Journal Rank 

 

4 



 

30 
 

4.1.8. Nuvem de palavras 

 

Com base na nuvem de palavras dos títulos dos artigos gerada pelo software mencionado 

anteriormente, as palavras mais frequentes foram covid; trabalho; cuidado; pandemia; 

vontade e saúde. Nesta primeira camada de palavras mais frequentes, encontram-se palavras 

com um maior impacto nos últimos tempos com os acontecimentos relacionados com a saúde 

ultimamente. Numa segunda camada de palavras como títulos as palavras são: desastres; 

hospital; emergência; preparação; estudo; influenza, envolvendo assim alicerces importantes 

de emergências, não só as emergências em si como os estudos elaborados à volta do tema, 

como as instituições abaladas com os desastres e também a preparação de toda a equipa de 

profissionais e instituição. 

 

 
 

Diagrama 1. Nuvem de palavras Títulos 

 

 No que diz respeito à nuvem de palavras de resumos as palavras mais frequentes 

foram muito semelhantes aos títulos: covid; trabalho; vontade; pandemia; saúde, contudo 

existe um destaque para os estudos relacionados com desastres/catástrofes.  As palavras que 

aparecem mais frequentemente vão ao encontro do tema deste estudo, trazendo assim 

coerência para os resultados quantitativos. Numa segunda camada de palavras temos como 

por exemplo: enfermeiros; emergência; hospital; estudo; influenza; fatores. Todas estas 

palavras encontram-se também relacionadas com o tema deste estudo e estão presentes nos 

abstratos com bastante frequência e abrangem categorias como o tipo de profissionais, o tipo 

de instituição, os fatores envolvidos na vontade/disposição dos profissionais desempenharem 

as suas funções e o tipo de calamidade. 

 



 

31 
 

  
Diagrama 2. Nuvem de palavras resumos 

 

 

4.2. Padrões teóricos e metodológicos 

 

1. Natureza dos artigos (teórico vs empírico) 

Ao longo dos anos, foram realizados diversos estudos relativos à temática que nos 

prende aqui e a sua natureza, alguns na vertente teórica, outros na vertente empírica. 

Segundo Demo (2000), a pesquisa teórica “é dedicada a reconstruir teoria, conceitos, ideias, 

ideologias, tendo em vista, em termos imediatos, aprimorar fundamentos teóricos” (Demo, 

2000, pp. 20). Por outro lado, a pesquisa empírica é aplicada ao tratamento da “face empírica 

e factual da realidade; produz e analisa dados, procedendo sempre pela via do controlo 

empírico e factual” (Demo, 2000, pp. 21). Após a leitura e análise de vários artigos 

relacionados com este tema, é possível denotar uma clara maioria pela natureza empírica, 

onde existem 137 artigos de natureza empírica e 14 artigos de natureza teórica.  

 

Verifica-se a procura incessante de dados com base em factos, acontecimentos e, 

posteriormente, a análise destes dados e o seu cruzamento em vários cenários. Focam-se em 

países como a Arábia Saudita (Almaghrabi et al. 2020; Al-Wathinani et al. 2021; Sultan et al. 

2021; Al Muharraq, 2021), Estados Unidos (Conroy et al. 2021; Turner et al. 2020 e Charney, 

Rebmann e Flood 2014), Austrália (Foley et al. 2020; Hill, Smith e Mills, 2021 e Arbon et al. 

2013) e China (Wu et al. 2020; Loke, Fung e Liu, 2013; Tong et al. 2021; Luo et al. 2021; Zhang 

et al. 2021; Xu et al. 2021 e Deng et al. 2021). Sendo que os restantes artigos de natureza 

empírica (120) encontram-se representados nos seguintes artigos Maraqa, Nazzal e Zink, 

(2021) (…) Stallings, (1989). 

 

Os restantes 14 artigos focam-se em aspetos mais teóricos. Existem dois exemplos da 

pesquisa teórica: a pesquisa bibliográfica e a pesquisa documental. A grande diferença entre 

ambas é a utilização de material já publicado na pesquisa bibliográfica e, por outro lado, não 

publicado pela pesquisa documental. As duas principais características da pesquisa teórica 

recaem na divisão entre a pesquisa teórica qualitativa, cuja os aspetos não são quantificáveis 

só por si e a pesquisa teórica básica.  

 

A revisão sistemática é efetuada em cinco artigos, nomeadamente Aoyagi et al. (2015); 

Katz et al. (2014); Adams e Berry, (2012); Sproull et al. (2021) e Goni-Fuste et al. (2021), em 

que os seus objetivos passam por estimar a proporção de profissionais de saúde dispostos a 
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trabalhar durante a pandemia Influenza e identificar os fatores de risco associados, a 

importância dos eventos nucleares e radiológicos e os seus aspetos de saúde pública, a 

adequação dos profissionais de saúde relativamente à situação de emergência, isto é, se são 

adequados para trabalhar no desastre em específico. Não obstante, também a preparação de 

emergências de cariz terrorista e estratégias para evitar o pior resultado e identificar a 

habilidade dos profissionais de saúde em trabalhar sob risco em desastres e as barreiras deste 

contexto, bem como estudar estudantes enfermeiros num contexto de epidemias causadas 

por um vírus específico, exemplificado nos seguintes artigos Iserson (2020), Katz et al. (2014); 

Rutkow, Taylor, Powell (2017); Rittle (2013); Sproull et al. (2021) e Adams (2009). 

 

De salientar ainda o estudo de revisão integrativa que consiste num “método que 

proporciona a síntese de conhecimento e a incorporação da aplicabilidade de resultados 

de estudos significativos na prática” retratado no artigo Devnani M. (2012). 

 

De seguida, um estudo de meta-análise em que “são analisados um conjunto 

de estudos ou trabalhos de investigação e são apresentadas medidas que combinam os 

resultados desses mesmos estudos” no artigo Aoyagi et al. (2015). 
 

2) Instrumentos utilizados nos artigos empíricos e recolha de dados 
 

Relativamente aos modelos/escala utilizada nos artigos, quatro estudos apresentam 

métodos mistos, sendo “um tipo de desenho de investigação no qual as abordagens 

qualitativas e quantitativas são usadas na definição de questões de investigação, métodos de 

investigação, recolha de dados, procedimentos de análise de dados ou nas inferências”, um 

artigo de pesquisa transversal baseada na web que “é um tipo de estudo observacional em que 

o pesquisador não interage com a população amostral de modo direto senão por análise e 

avaliação conseguidas através da observação”. 

 

De seguida, dois artigos de estudos qualitativo e quantitativo em que os 

“dados quantitativos apresentam os números que comprovam os objetivos gerais da pesquisa, 

enquanto dados qualitativos permitem compreender a complexidade e os detalhes das 

informações obtidas”, 33 artigos de levantamento transversal em que “são coletados dados de 

uma população amostral ou em um subconjunto predefinido que possuem características 

comuns, exceto na variável que está sendo estudada”.  

 

Da amostra do estudo, existe um artigo que é representado em escalas do tipo “Fight 

or Flight” e 67 do tipo survey. Foi também utilizada a escala do tipo Stress Percebido e a escala 

de Preseenteísmo de Stanford-6 e retratadas as escalas de Impacto dos Eventos e Distúrbio de 

Ansiedade generalizada. Não obstante foi utilizada também a escala Hospitalar de Ansiedade e 

Depressão. 

 

Foram desenvolvidos dois estudos de caso, sendo que o primeiro estudo de caso é 

levado a cabo a nível global, mais especificamente em oito países diferentes, e o segundo 

estudo de caso é local, mais propriamente em Nova Iorque. Foram também aplicadas 

entrevistas em oito artigos, em que o objetivo principal foi perceber se estão dispostos a 

trabalhar sob as condições do contexto de um desastre e a sua perspetiva num cenário, 

maioritariamente hospitalar, levado a cabo por profissionais como médicos e enfermeiros. 
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Na análise qualitativa analisaram-se ainda três grupos de foco em que “Morgan (1997) 

define grupos de foco como uma técnica de pesquisa qualitativa, derivada das entrevistas 

grupais, que coleta informações por meio das interações de grupo. Para Kitzinger (2000), o 

grupo de foco é uma forma de entrevistas com grupos, baseada na comunicação e na 

interação.” (Lenry e Trad, (2009). Os principais objetivos destes artigos foram o estudo de 

propostas de incentivo ao absenteísmo dos profissionais de saúde a trabalharem durante uma 

pandemia, a identificação de fatores que possam influenciar a disposição dos profissionais de 

saúde a trabalhar durante uma pandemia de Influenza e o estudo sobre a avaliação de atitudes 

acerca de desastres. 

 

Foram descritos 17 questionários, onde o principal objetivo passa pela auto-perceção 

de competências e formação prévia nestes contextos de desastres (5-pontos de escala de 

Likert) bem como disposição de se apresentar ao trabalho (dividido por secções/cenários) e 

maioritariamente questionários auto-administrados, cujos participantes recaem nos 

profissionais de saúde por maioria e em hospitais e unidades de saúde.  

 

 

 

 

 

Recolha de dados Referências 

Quantitativo  

Escalas (Escala de Likert, Escala de Stress 

Percebido, Escala de Preseenteísmo de 

Stanford-6, Survey, Distúrbio de Ansiedade 

Generalizado, Escala de Impacto dos 

Eventos, Escala Hospitalar de Ansiedade e 

Depressão)  

Almaghrabi et al. (2020); Conroy et al. 

(2021); Stergachis et al. (2011); Foley (2020); 

Adams e Melius (2020); Cone e Cummings 

(2020); Liu et al. (2020); Scully et al. (2021); 

Patel et al. (2017); Wu et al. (2020); Kagan, 

Itzhaki e Melnikov (2017); Wilke et al. 

(2020); Iyama et al. (2020);  Ogedegbe et al. 

(2012); Brice et al. (2017); Kaya e Altintas 

(2018); Ritvo et al. (2013); Braune et al. 

(2021); Jang et al. (2021); Charney, Rebmann 

e Flood (2014); Charney, Rebmann e Flood 

(2015); Hill, Smith e Mills (2021); Bell et al. 

(2014); Von et al. (2016); Al-Shaqsi et al. 

(2015); Mele et al. (2021); Jang et al. (2021); 

Sultan et al. (2021); Garcia et al. (2021); Han 

et al. (2021); Nashwan et al. (2021); Conroy 

et al. (2021); Al-Ma’seb e Alaslawi (2021); 

Deng et al. (2021); Nagel (2020); Rebmann 
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et al. (2020); McNeill et al. (2020); Minks e 

Richter (2020); Crowley (2020); McNeill et 

al. (2020); Sultan et al. (2020); Mortelmans 

et al. (2016); Mercer et al. (2014); Goodhue 

et al. (2012); Smith et al. (2011); Ma et al. 

(2011); Gershon et al. (2011); Balicer et al. 

(2010); Cowden et al. (2010); Ritvo et al. 

(2010); Hope et al. (2010); Gershon et al. 

(2010); Daugherty et al. (2009); Basta et al. 

(2009); Barnett et al. (2009); Damery et al. 

(2009); Martinese et al. (2009); DeSimone, 

(2009); Dalton et al. (2008); Irvin et al. 

(2008); Syrett et al. (2007); Ehrenstein, 

Hanses, e Salzberger (2006); Cone e 

Cummings (2006); Qureshi et al. (2005); 

Chaudhary et al. (2021); Dhont et al. (2020) 

Métodos Mistos Maraqa, Nazzal e Zink (2021); Ke et al. 

(2021); Mele et al. (2021); Koh et al. (2021) 

Estudos Qualitativos e quantitativos Zhang et al. (2021); Basnet e Sandhya 

(2020);  

Qualitativo  

Entrevista Alwidyan, Trainor e Bissell (2020); Rutkow et 

al. (2017); Morris et al. (2016); Chow et al. 

(2021); Mohammadi et al. (2021); Goh e 

Baum (2021); Arbon et al. (2013); Wong et 

al. (2012) 

Grupos de foco  Garrett, Park e Redlener (2009); Ives et al 

(2009); DeSimone (2009) 

Estudos qualitativos e quantitativos Zhang et al. (2021); Basnet e Sandhya 

(2020); 

Métodos Mistos Maraqa, Nazzal e Zink (2021); Ke et al. 

(2021); Mele et al. (2021); Koh et al. (2021) 

Estudo de Caso Braune et al. (2021); Smith (2014) 

Questionário AlSaif et al. (2020); Patel et al. (2017); Ben et 
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al. (2014); Ganz et al. (2019); Martin, Brown 

e Reid (2013); Karki et al. (2021); Dreher et 

al. (2021); Han et al. (2021); Csigó e Ritzl, 

(2021); Alwidyan et al. (2021); Ganz et al. 

(2019); Mitani et al. (2011); Martin (2011); 

Imai et al. (2010); Tippett et al. (2010); Seale 

et al. (2009); Young e Persell (2004) 

 
Tabela 5. Recolha de dados 

 

Exemplos mais comuns de análise de dados 
 

De forma a analisar os dados recolhidos foram feitas estatísticas descritivas, em que os 

principais objetivos recaem em determinar a disposição dos profissionais de saúde em 

trabalhar durante uma emergência pública de Influenza e facilitar o planeamento futuro para 

acontecimentos semelhantes baseados em evidências.  

 

Em alguns casos foram utilizadas análises de regressão, em que os seus objetivos 

passaram por a avaliação de atitudes em relação ao desempenho das funções dos profissionais 

de saúde por dever e identificação dos fatores que influenciam as decisões destes mesmos.   

 

Foi descrito um artigo que foi usado como método de análise, a análise de regressão 

linear simples e múltipla exemplificado, em que o seu objetivo foi perceber a relação entre o 

estado psicológico dos profissionais de saúde da medicina oral e a sua disposição de 

desempenhar funções durante a Covid-19;  foram também utilizadas análises de regressão 

múltipla, em que os principais objetivos passaram por examinar a influência do stress parental, 

possíveis riscos à saúde da Covid-19 dentro do stress geral entre os enfermeiros, e analisar a 

intenção de trabalhar numa emergência de saúde pública. 

 

Foi utilizada a análise de regressão multivariada, em que o seu objetivo recaiu em 

relatar a possível ameaça sentida numa situação de emergência pública e o risco associado a 

esta, a avaliação de resposta da instituição (hospital) e fatores inerentes ao trabalho;  análises 

de regressão logística, em que as principais ilações passaram por a avaliar se os fatores 

demográficos se encontraram significativamente associados aos desfechos do estudo, 

identificar fatores consideráveis de vontade de resposta quando é pedida ou exigida, estimar 

um modelo em que explica as diferenças entre os profissionais que trabalham participam 

voluntariamente e os que não participam, determinar quais fatores estariam associados com a 

probabilidade de o entrevistado responder em caso de desastre e identificar possíveis 

determinantes.  

 

Foram também utilizadas análises de regressões logísticas binárias, em que as 

principais ilações passaram por determinar fatores de vontade de responder a desastres, 

calcular probabilidades bivariadas e multivariadas para avaliar a associação de variáveis 

demográficas com a probabilidade autodescrita de os profissionais de saúde se apresentarem 

ao trabalho em situações de emergência; análises de regressões logísticas multivariadas, em 

que os principais objetivos foram identificar indicadores independentes de má preparação e 
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disposição dos profissionais de saúde para trabalhar durante a Covid-19, identificar fatores que 

possam afetar a intenção de participar em acontecimentos de desastres nucleares, determinar 

os modelos finais de vontade de responder a ambos os cenários do estudo e identificar 

associações independes entre indicadores e variáveis de desfecho (outcomes). 

 

 E foram também utilizados análise de modelos de regressão logística binária e 

multivariada, em que o principal objetivo recaiu em determinar os indicadores da disposição 

dos médicos para desempenhar as suas funções durante a Covid-19 e análise de regressão 

linear múltipla e regressão logística binária, em que a principal ilação recaiu em explorar 

fatores associados a mudanças de vontade. 

 

Foram utilizados também testes de qui-quadrado, em que os principais objetivos 

passaram por determinar indicadores de vontade de responder a desastres, avaliar diferenças 

nas questões de atitude/crença na vontade de trabalhar, comparar variáveis e outcomese 

identificar fatores significativamente associados com habilidade e vontade de desempenhar 

funções.   

 

As principais conclusões a que chegaram foram o valor da importância dos fatores que 

contribuem para a vontade/disposição dos profissionais de saúde para se apresentarem ao 

trabalho perante estes cenários; o valor único da promoção da vacinação como frente única 

para a agilização do processo da cura; a maioria dos estudantes encontram-se dispostos a 

trabalhar perante o contexto contudo pode variar conforme o tipo de desastre e proteção no 

trabalho, melhorar o atendimento aos familiares dependentes pode aumentar a vontade de 

trabalhar dos profissionais de saúde, providenciar melhor recursos para as situações de 

emergência acompanhado com a preparação para estes acontecimentos, a importância da 

resposta da polícia em situações de cariz terrorista. 
     

 

Análise de Dados Referências 

Estatística Descritiva Devnani (2012), Rittle (2013) e Adams  

(2009) 

Regressão (linear, múltipla, logística,…)  Alwidyan, Oteir e Trainor (2020), Kagan, 

Itzhaki e Melnikov (2017); Melnikov e 

Itzhaki, Kagan (2014); Chaudhary et al. 

(2021); Garcia et al. (2021); Jang et al. 

(2021); Rebmann et al. (2020), Ritvo et al. 

(2013), Dreher et al. (2021), Goodhue et al. 

(2012), Ritvo et al. (2010); Stallings (1989); 

Wilke et al. (2020), Inal e Kaya (2021) e 

Damery et al. (2009); Turner et al. (2020), 

Iyama et al. (2020), Zewudie et al. (2021), 

Tong et al. (2021), Han et al. (2021); 
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Upadhyaya et al. (2020); Rafi et al. (2021); 

Deng et al. (2021) 

Qui-quadrado Maraqa, Nazzal e Zink (2021); Rebmann et al 

(2020); Turner et al (2020), Inal e Kaya 

(2021); Gershon et al (2011) 

 

Tabela 6. Análise de dados 

 

3) Tipo de calamidade 

 

No que diz respeito ao tipo de calamidade, existe um espetro alargado. Começando 

pela Covid-19, o vírus que assolou o mundo mais recentemente, encontra-se retratado em 

grande parte dos artigos, mais especificamente em 52. Destes, 36 artigos são descritos em 

hospitais com profissionais de saúde como médicos e enfermeiros. Os artigos sobre a Covid-19 

foram publicados entre o ano 2020 e 2021 dentro da amostra deste estudo. 

 

 De salientar ainda que, dentro do tema da Covid-19, este diversificou-se por vários 

países como Palestina (Maraqa, Nazzal e Zink, 2021), Austrália (Foley et al., 2020 e Hill, Smith e 

Mills, 2021), Arábia Saudita (AlSaif et al., 2020 e Al Muharraq, 2021), China (Wu et al., 2020; 

Tong et al., 2021; Luo et al., 2021; Zhang et al., 2021; Xu et al., 2021 e Deng et al., 2021), 

Etiópia (Zewudie et al., 2021 e Woyessa et al., 2021), Bangladesh (Rafie et al., 2021), Espanha 

(Hernández-Martínez et al., 2021), Coreia do Sul (Jang et al., 2021 e Han et al., 2021), 

Alemanha (Diel, Hittel e Nienhaus, 2021 e Dreher et al., 2021), Nepal (Karki et al., 2021 e 

Upadhyaya et al., 2020), Qatar (Nashwan et al., 2021), Canadá (Mele et al., 2021),  Jordânia 

(Alwidyan et al., 2021) e por fim Singapura (Koh et al., 2021).  

 

Existem 33 estudos com referência a outras pandemias, como o vírus da Influenza por 

exemplo, estas afetam grande parte da população a nível mundial que requerem outros 

cuidados nas unidades de tratamentos dependendo do tipo de pandemia, como o uso de 

protetores individuais (máscaras, fatos de proteção, luvas). Com o objetivo de analisar de 

forma mais detalhada, os estudos sobre as pandemias diversificaram-se ao longo de vários 

países como Estados Unidos (Stergachis et al., 2011; Gershon et al., 2010; Daugherty et al., 

2009; Basta et al., 2009 e Barnett et al., 2009), Canadá (Ritvo et al., 2013 e Ritvo et al., 2010), 

China (Ma et al., 2011), Japão (Imai et al., 2010), Austrália (Tippett et al., 2010; Seale et al., 

2009 e Martinese et al., 2009), Inglaterra (Damery et al., 2009 e Ives et al., 2009) e Alemanha 

(Ehrenstein, Hanses e Salzberger, 2006). Os artigos sobre as pandemias, dentro da amostra 

deste estudo, foram publicados entre 2006 e 2020. 

 

6 artigos descrevem estas catástrofes naturais, onde se incluem os terramotos e 

tsunamis, que afetam por norma a população de uma região causando ferimentos mortais, 

graves e mais ligeiros e também danos materiaisOs contextos geográficos incluemIsrael (Ben 

et al. (2014) e Shapira et al. (2016), Canadá (Shapira et al. (2016), Estados Unidos (Charney, 

Rebmann e Flood, (2014) e Morris et al. (2016) e Japão (Ochi et al. (2016), com uma incidência 

elevada de catástrofes ocorridas nestes mesmos locais. Nos Estados Unidos, segundo o artigo 

Charney, Rebmann e Flood, (2014), em 2011 um tornado de grande dimensão causou a 

evacuação completa de um hospital e aqui surge a importância da preparação de uma 

eventual catástrofe e resiliência por parte dos profissionais de saúde e infraestruturas. 
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 Em 2011, no Japão segundo o artigo Ochi et al. (2016), o país foi atingido por três 

desastres: um sismo, um tsunami e um acidente nuclear, causando uma baixa de profissionais 

de saúde ativos nas instituições de saúde preparados para desempenhar as suas funções e o 

caos instalado. Daqui surge a importância dos estudos realizados, especialmente nestas 

regiões, de forma a preparar o melhor possível para futuras catástrofes. De salientar ainda que 

os artigos sobre catástrofes, dentro da amostra deste estudo foram publicados entre os anos 

1989 e 2021. 

 

No que concerne a eventos terroristas, estes afetam um aglomerado de indivíduos em 

certos locais pré-definidos pelos terroristas, dando origem ao caos e a ferimentos muito 

graves, por vezes a um grande número de mortes. De salientar que os três artigos que 

mencionam eventos terroristas são descritos nos Estados Unidos, mais especificamente St. 

Louis, Missouri, Nova Iorque e Chicago.  

 

Relativamente a St. Louis, Missouri trata-se de desastres radiológicos e a primeira 

resposta por parte dos bombeiros e a prontidão dos serviços de emergência neste tipo de 

desastres específicos. Por outro lado, em Nova Iorque são descritos no artigo ataques 

terroristas ocorridos no 11 de setembro de 2001 e ataques que possam ocorrer semelhantes a 

este e o quão bem preparados enquanto serviços de emergência e profissionais de saúde 

estão. Por fim, em Chicago houve um exercício denominado TOPOFF 2 que consiste num 

exercício proporcionado pelo Estado com o objetivo de perceber se a cidade onde o exercício é 

efetuado se encontra ou não preparado para dar resposta a um desastre, seja nuclear, 

terrorista, entre outros. De mencionar que os artigos sobre ataques terroristas, dentro da 

amostra deste estudo, foram publicados entre os anos 2009 e 2020. 

 

Tipo de Calamidade Referências 

Doenças Infeciosas  Al Muharraq (2021); Almaghrabi et al. 

(2020); Al-Ma’seb e Alaslawi,  (2021); AlSaif 

et al. (2020); Alwidyan et al. (2021); Barqawi 

et al. (2021); Braune et al. (2021); Chaudhary 

et al. (2021); Chow et al. (2021); Coberly et 

al. (2021); Conroy et al.  (2021); Csigó e Ritzl 

(2021); Deng et al. (2021); Dhont et al.  

(2020); Diel,  Hittel e Nienhaus, (2021); 

Dreher et al.  (2021); Dutta et al.  (2021); 

Foley et al. (2020); Garcia et al.  (2021); Goh 

e Baum, (2021); Han et al. (2021); 

Hernández-Martínez et al. (2021); Hill, Smith 

e Mills, (2021); Jang et al.  (2021); Karki et al. 

(2021); Koh et al. (2021); Liu Z et al.  (2020); 



 

39 
 

Luo et al.  (2021); Maraqa, Nazzal e Zink, 

(2021); Mele et al. (2021); Mohammadi et al. 

(2021); Montgomery et al. (2021); Nagel, 

(2020); Nashwan et al.  (2021); Patel,  

(2017); Rafi et al.  (2021); Scully et al.  

(2021); Stergiou e Farmaki, (2021); Tong et 

al. (2021); Trigueiro et al. (2020); Upadhyaya 

et al. (2020); Wilke et al. (2020); Woyessa et 

al. (2021); Wu et al. (2020); Xu et al. (2021); 

Zewudie et al. (2021); Zhang et al. (2021) 

Acidente Biológico Ochi et al. (2016); Turner et al. (2020);  

Desastre Natural Ben et al. (2014); Charney, Rebmann e 

Flood, (2015); Charney, Rebmann e Flood, 

(2014); Fung e Loke, (2013); Morris et al. 

(2016); Ochi et al.  (2016); Qureshi et al. 

(2005); Smith et al. (2009); Sultan et al.  

(2020);  

Pandemia Influenza Balicer et al.  (2010); Barnett et al.  (2009); 

Basta et al. (2009); Damery et al. (2009); 

Dalton et al. (2008); Daugherty et al. (2009); 

Dickinson et al. (2013); Ehrenstein,  Hanses e 

Salzberger, (2006); Imai et al. (2010); Irvin et 

al.  (2008); Ives et al.  (2009); Ma et al. 

(2011); Martin, Brown e Reid, (2013); 

Martinese et al. (2009); Mitani et al. (2011); 

Rebmann et al. (2020); Ritvo et al. (2013); 

Rossow et al. (2013); Seale et al. (2009); 

Tippett et al. (2010); Von et al. (2016); Wong 

et al. (2012);   

Pandemias Garrett, Park e Redlener, (2009); Gershon et 

al. (2010); Goni-Fuste et al. (2021); Iserson,  

(2020); Martin (2011); Shabanowitz e 

Reardon,  (2009);  

Evento Terrorista Masterson et al. (2009); Smith (2014); 
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Turner et al. (2020) 

 

Tabela 7. Tipo de calamidade 

 

  4) Tipos de profissionais e prestadores de saúde 

 

  Com o propósito de analisar qualitativamente os tipos de profissionais e prestadores 

de saúde foram analisados: os hospitais, cuidados primários e cuidados terciários. Começando 

pelos hospitais em que foram publicados 101 artigos dirigidos a este tipo de instituições 

(hospitais). Relativamente aos hospitais, 12 artigos mencionam o trabalho de apenas os 

médicos, em que as principais conclusões recaem na disponibilidade por parte dos médicos em 

desempenhar as suas funções perante as situações de emergência de saúde pública, contudo 

com as melhores condições possíveis, ou seja, em situações como a Covid-19 o uso de material 

de proteção individual de qualidade e a melhor coordenação entre as equipas de forma a 

diminuir o stress e melhorar a saúde mental. 

 

Por outro lado, são retratados 31 artigos sobre as funções desempenhadas dos 

enfermeiros. As principais ilações recaem em se mostrarem dispostos a trabalhar perante 

situações de emergências de saúde pública e para além do seu horário, a ética e 

responsabilidade são o motor para os enfermeiros se apresentarem a funções e alguns artigos 

demonstram que a disponibilidade dos enfermeiros para trabalharem perante estas situações 

depende de responsabilidades pessoais como filhos e pessoas a seu cuidado (família). No 

entanto também são descritos 24 artigos juntamente médicos com enfermeiros e outros 

profissionais de saúde como por exemplo farmacêuticos, paramédicos, pessoal do laboratório, 

administradores, entre outros. As principais conclusões é a falta de todo o tipo de profissionais 

de saúde nestas situações, e a falta de condições que assegurem a segurança dos profissionais 

e a compensação dos riscos que correm ao desempenharem as suas funções põe em causa a 

sua disposição de se mostrarem aptos a trabalhar. 

  

De seguida, deu-se a análise dos cuidados primários dentro da amostra deste estudo, 

onde foram retratados 10 artigos deste tipo de cuidados. Acerca dos cuidados primários, 

foram referidos os cuidados orais, isto é, as funções dos médicos dentistas em três artigos, 

foram também descritas as funções desempenhadas pelos bombeiros em dois artigos e, por 

fim médicos em cuidados primários num artigo. As ilações mais pertinentes destes artigos 

recaem numa maior disposição por parte dos médicos dentistas do que os seus auxiliares em 

trabalhar perante uma pandemia, não obstante os artigos que descrevem as funções dos 

bombeiros retratam uma vontade por parte destes em trabalhar em situações de emergência 

e vontade de aprender mais nestes eventos. 

 

 Por último, a análise de cuidados terciários, cuja apresenta nove artigos. Relativo aos 

cuidados terciários existe uma categorização entre os profissionais da área da ortopedia 

exemplificado num artigo, nos profissionais da área dos cuidados terciários como os 

prestadores de saúde descrito noutro artigo e pediatras (médicos) em hospitais de cuidados 

terciários como é o caso de outro artigo retratado na amostra deste estudo. As principais 

conclusões dos profissionais da área da ortopedia recaem na disponibilidade destes se 

mostrarem aptos para ajudar os pacientes e realizarem as suas funções, o que acontece 

também com os profissionais de saúde que trabalham nos lares e em cuidados paliativos, 
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apesar de acharem que não se sentem preparados para lidar com desastres, estão dispostos a 

trabalhar e cuidar dos seus utentes. 

 

Tipo de profissionais e prestadores de 

cuidados de saúde 

Referências 

Médicos Almaghrabi et al. (2020); Maraqa, Nazzal e 

Zink,  (2021); Foley et al. (2020); Alwidyan, 

Oteir e Trainor (2020); Zewudie et al. 

(2021); Rafi et al. (2021); Khalid et al. 

(2021); Dickinson et al. (2013); Mele et al. 

(2021); Jang et al. (2021); Chow et al. 

(2021); Dreher et al. (2021); Han et al. 

(2021); Barqawi et al. (2021); Alwidyan et 

al. (2021); Al-Dorzi et al. (2016); Rossow et 

al. (2013); Wong et al. (2012); Ma et al. 

(2011); Mitani et al. (2011); Balicer et al. 

(2010); Daugherty et al. (2009); Seale et al. 

(2009); Irvin et al. (2008); Syrett et al. 

(2007); Ehrenstein, Hanses e Salzberger 

(2006);  

Enfermeiros Almaghrabi et al. (2020); McNeill et al. 

(2020); Adams e Melius (2020); Alwidyan, 

Oteir e Trainor (2020); Wu et al. (2020); 

Kagan, Itzhaki e Melnikov (2017); Ke et al. 

(2021); Fung e Loke (2013); Loke, Fung e 

Liu (2013); Ben et al. (2014); Zewudie et al. 

(2021); Ganz et al. (2019); Tong et al. 

(2021); Luo et al. (2021); Shapira et al. 

(2016); Martin, Brown e Reid (2013); Bell 

et al. (2014); Al-Wathinani et al. (2021); Al-

Shaqsi et al. (2015); Ochi et al. (2016); 

Mele et al. (2021); Jang et al. (2021); Chow 

et al. (2021); Garcia et al. (2021);  

Nashwan et al. (2021); Alwidyan et al. 

(2021); Al Muharraq (2021); McNeill et al. 
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(2020); Upadhyaya et al. (2020); Trigueiro 

et al. (2020); Ganz et al (2019); Al-Dorzi et 

al. (2016); Melnikov, Itzhaki e Kagan 

(2014); Rossow et al. (2013); Arbon et al. 

(2013); Fung e Loke (2013); Wong et al. 

(2012); Ma et al. (2011); Mitani et al. 

(2011); Martin (2011); Balicer et al. (2010); 

Martin (2010); Basta et al. (2009); Damery 

et al. (2009); Seale et al. (2009); Irvin et al. 

(2008); Syrett et al. (2007); Ehrenstein, 

Hanses e Salzberger (2006); Young e 

Persell (2004) 

Estudantes AlSaif et al. (2020); Patel et al. (2017); Inal 

e Kaya (2021); Khalid et al. (2021); Zhang 

et al. (2021); Hernández-Martínez et al. 

(2021); Karki et al. (2021); Koh et al. 

(2021); Barqawi et al. (2021); Deng et al. 

(2021); Mortelmans et al. (2016);  

Administradores Foley et al. (2020); Sultan et al. (2021); 

McNeill et al. (2020); Crowley (2020); 

Ehrenstein, Hanses e Salzberger (2006); 

Farmacêuticos Patel et al. (2017); Zewudie et al. (2021); 

Mele et al. (2021); Upadhyaya et al. 

(2020); Mitani et al. (2011); 

Pessoal do Laboratório Zewudie et al. (2021); Mitani et al. (2011); 

Paramédicos Alwidyan et al. (2021); Upadhyaya et al. 

(2020); Smith et al. (2011);  

Assistentes/Operacionais de saúde Wong et al. (2012); Damery et al. (2009); 

Seale et al. (2009); Syrett et al. (2007); 

Técnicos Radiologistas Mitani et al. (2011); 

Fisioterapeutas Mitani et al. (2011); 

 
Tabela 8. Tipo de profissionais e prestadores de saúde 
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 5) Fatores de vontade/disposição e barreiras de trabalhar 

 

Nestes cenários de emergências de saúde pública, existem determinados fatores que 

podem influenciar  disposição para trabalhar e desempenhar as suas funções, ou pelo 

contrário, criar barreiras para o desempenho das suas funções.  

 

As principais barreiras para trabalhar perante cenários de emergências de saúde 

pública são elementos. Os profissionais de saúde mais velhos mostram-se menos dispostos a 

trabalhar de acordo com um artigo mencionado na amostra deste estudo. O género, em que 

por norma os homens distinguem-se das mulheres por se mostrarem mais disponíveis a 

desempenharem as suas funções perante as situações de emergência retratado em artigos na 

amostra deste estudo e na tabela (9). Os profissionais de saúde sentem-se menos dispostos a 

trabalhar se tiverem família para cuidar, especialmente filhos com menor idade exemplificados 

em artigos da amostra deste estudo. 

 

Outras barreiras identificadas dizem respeito à função a desempenhar, anos de 

serviço, número de horas de serviço regular, no sentido de perceber o cargo que o profissional 

de saúde ocupa, isto é, se se encontra num cargo mais na linha da frente ou num contexto 

mais secundário. Contudo o mais importante segundo um artigo mencionado na amostra 

deste estudo e, posteriormente na tabela (9), recai em ter uma função específica no plano de 

emergência numa situação de emergência, e não mudar a sua função do início ao fim, ou seja, 

desempenhar sempre a mesma função, não obstante o número de horas de serviço regular, 

fazendo mais horas seguidas ou intercalando com dias de folga. De acordo com um artigo 

retratado na amostra deste estudo e mencionado na tabela (9), um dos fatores que influencia 

a vontade de trabalhar dos profissionais de saúde relaciona-se comum horário fixo com horas 

regulares em full-time.  

 

O conhecimento das responsabilidades dos profissionais de saúde do seu desempenho 

de acordo com o seu serviço, especialmente em situações de emergência e adequadas a estas, 

ou seja, se cada um deles sabe as funções e suas obrigações perante os utentes e instituição. 

De acordo com um artigo retratado na amostra deste estudo e exemplificado na tabela (9), 

este descreve a crença por parte dos profissionais de saúde na responsabilidade e obrigação 

perante os utentes, por outras palavras, a crença no dever. Ainda é importante mencionar o 

conhecimento das medidas regulamentadas especificamente para situações de emergência 

(planos de emergência; catástrofe), isto é, se os profissionais de saúde têm conhecimento das 

medidas a serem seguidas nestas ocasiões segundo os protocolos. Segundo um artigo 

mencionado na amostra deste estudo e na tabela (9), é importante que haja uma preparação 

por parte dos profissionais de saúde para este tipo de situações de emergência de saúde 

pública para eventuais acontecimentos inesperados. 

 

Relativamente à disposição dos profissionais de saúde, esta depende de diversos 

fatores como o tipo de emergência, isto é, a classificação desta mesma: doenças infeciosas; 

acidente biológico; bomba radioativa; influenza pandémica; vítimas em massa; desastres 

naturais; epidemias (varíola); bioterrorismo. Em concordância com um artigo retratado na 

amostra deste estudo e na tabela (9), os profissionais de saúde detêm mais vontade de 

trabalhar numa catástrofe natural como num sismo do que numa pandemia como a Covid-19. 

Não obstante o medo e a preocupação com a família e o cuidar de filhos, ainda haver a 

possibilidade de ter animais de estimação e/ou ter ao nosso cuidado idosos. Não menos 
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importante de mencionar o cuidado de animais de estimação e de acordo com um artigo 

retratado na amostra deste estudo e na tabela (9), os animais de estimação classificam-se 

como uma barreira que impede os profissionais de saúde de desempenharem as suas funções 

numa situação de emergência devido ao medo e preocupação de deixar o seu animal em casa 

sem cuidado. 

 

Não obstante, as condições laborais necessárias para desempenhar funções como 

fatos individuais de proteção, vacinas, por outro lado a disponibilidade de apoio mental 

durante e após a emergência, de salientar também a colaboração de todos os profissionais. Em 

conformidade com um artigo da amostra deste estudo, é vital para os profissionais de saúde as 

instituições de saúde providenciarem recursos de proteção individual como máscaras e fatos 

individuais no caso de pandemias, como também vacinas não só para estes como para as suas 

famílias.  Ainda de mencionar que existem fatores que podem afetar a disponibilidade dos 

profissionais de saúde, nomeadamente os transportes, creches, escolas, centros de dia ou 

lares de idosos. Ou seja, diminuir a disponibilidade dos profissionais de saúde, mais 

especificamente devido ao transporte de acordo com um artigo mencionado na amostra deste 

estudo. 

 

Fatores que afetam a vontade e a falta de vontade de trabalhar em situações e 

contextos de emergências 

 

Variáveis Referências 

Soció-demográficas Park, Behrouz-Ghayebi e Sury (2015); 

Ogedegbe et al. (2012) e Fung e Loke 

(2013); 

Função Goodhue et al. (2012) 

Horário Devnani (2012) 

Crença no dever Devnani (2012) 

Preparação/formação Goodhue et al. (2012) 

Tipo de catástrofe Charney, Rebmann e Flood (2015) 

Cuidar de crianças (filhos)  Fung e Loke (2013) e Ogedegbe et al. 

(2012) 

Cuidar de animais de estimação Ogedegbe et al. (2012) 

Condições de trabalho Devnani (2012) 
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Transportes Martin (2011) 

 

Tabela 9. Fatores que afetam a vontade e a falta de vontade de trabalhar em situações e contextos de 

emergência 

 

6) Modelos teóricos como suporte ao estudo 

 

Relativamente aos modelos teóricos usados como suporte aos estudos, é possível 

encontrar um modelo teórico denominado modelo de processo paralelo estendido (EPPM) em 

que “The usefulness of the EPPM to the health communication practitioners lies in its ability to 

guide decisions at almost every step of the communication campaign’s design, 

implementation, and evaluation. It is particularly suitable to the assessment of the target 

audience and evaluation of the campaign’s effects (Valente, 2002). During the formative 

evaluation stage practitioners should measure the current state of the target audience by 

assessing audience’s perceptions of severity, susceptibility, response- and self-efficacy, fear, 

attitudes, behavioral intentions, and behavior” (Popova, L. (2012) p.469). Este encontra-se em 

três artigos da amostra deste estudo.  

 

Outra teoria encontrada na amostra deste estudo é a Teoria do Comportamento 

Planeado e “tal teoria foi disposta por Ajzen (1991) e trabalha com a premissa de que 

o comportamento humano é uma função da intenção comportamental e esta, por sua vez, é 

condicionada por três fatores: Atitudes, Normas Subjetivas e Controle Comportamental 

Percebido.”. Esta é descrita num artigo da amostra deste estudo, e o estudo tem o propósito 

de explorar os fatores associados com a intenção dos profissionais de saúde de responder a 

futuras emergências de saúde com base na Teoria do Comportamento Planeado. 

 

 Por último, a Teoria da Motivação para a Proteção em que “a teoria da motivação para 
a proteção foi proposta em 1975 por RW Rogers e reformulada em 1987 por Rippetoe e 
Rogers. A teoria propõe a variável motivação de proteção para explicar comportamentos de 
saúde. Dessa forma, a motivação é a que direciona o processo de enfrentamento 
comportamental e a que finalmente desencadeia o comportamento (Umeh, 2004; Milne et al, 
2002).” Esta teoria é retratada num artigo da amostra deste estudo, e o estudo tem o objetivo 
de determinar a probabilidade percebida dos enfermeiros relatarem o seu trabalho num surto 
de gripe aviária e explorar os construtos da Teoria da Motivação para a Proteção como 
preditores de relatar o seu trabalho.  
 

Modelos Teóricos Referências 

EPPM Balicer et al. (2010); Barnett et al. (2009) e 

Von et al. (2016) 

Teoria do Comportamento Planeada Connor SB (2014) 

Teoria Motivacional para a Proteção Bell et al. (2014) 

 

Tabela 10. Modelos e construções teóricas 
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4.3. Análise Qualitativa  
 

Foi realizada uma análise temática através da Análise Hierárquica Descendente de 
Cluster... A análise hierárquica descendente de clusters é um método de iteração, que resulta 
numa hierarquia de clusters. O corpus foi separado em 150 textos correspondentes ao número 
de resumos a serem analisados. Substantivos e verbos foram considerados para análise, uma 
vez que eram adequados para reflectir temas emergentes e aspectos teóricos e 
metodológicos. A Análise Hierárquica Descendente de Cluster manteve 512 segmentos de 
texto e 2854 unidades de contexto elementares (ECUs) do total de (99,45 %). As ECUs são 
unidades de texto dentro das quais o IRAMUTEQ calcula a frequência das co-ocorrências de 
palavras. O corpus foi dividido em 5 clusters distribuídos como se pode ver nas figuras 1 e 2. 
Cada aglomerado extraído através deste método pertence a um tema específico, aberto à 
interpretação. A força de associação entre cada palavra e o seu aglomerado é expressa através 
do valor χ², assim quanto maior for este valor, mais relevante é a palavra para o aglomerado. 
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Figura 2. Análise Hierárquica Descendente de Cluster 

 

Análise Hierárquica 

Descendente de Cluster 

2854 ECU (99,45 %) 

Motivação e compromisso 

dos provedores de saúde e 

surto de Covid-19 

(18,7%) 

 

Palavra          X² 

 

Nurse          41,38 

Perspective     27,03 

Covid      25,75 

China      22,34 

Professional     21,59 

Work           20,03 

Challenge     18,74 

Influence     17,51 

Willingness              15,34 

Decision                   13,94 

Quality                     13,14 

Outbreak                  10,22 

Impacto dos surtos no 

sistema público de saúde e 

na força de trabalho 

(21,56%) 

 

Palavra         X² 

 

Influenza                80,77 

Health              63,23 

Public          45,4 

Worker                         44,15 

Local                37,36 

Avian                37,36 

Response                      30,42 

Ability               25,96 

Pandemic                      24,72 

Departament                 21,98 

Workforce                    21,37 

Universal Healthcare   14,98 

UK                               14,71 

Impactos psicológicos do 

trabalho de emergência 

(21,56%) 

 

Palavra          X² 

 

Regression     39,13 

Logistic       32,2 

Datum      28,44 

Lidership     22,18 

Questionnaire     20,74 

Female        20,74 

Woman      17,35 

Peritraumatic     4,43 

Distress                    4,43 

Stress                       3,91 

Exhaustion               3,91 

Domistic                  3,91 

Covid-19 e médicos 

lidando com emergências 

(13,51%) 

 

Palavra          X² 

 

Student        73,99 

Stressors     45,66 

Doctor      44,83 

Volunteer     39,91 

Respiratory     32,44 

Medical                    30,69 

Coronavirus     26,57 

Education     26,44 

Choice                   25,88 

Carrer                      25,88 

Medicine                 25,44 

Conclusion              5,34 

Perigos para a saúde de 

alto perfil (24,68%) 

 

Palavra          X² 

 

Event           50,98 

Casualty       37,81 

Radiological     13,08 

Mass      11,62 

Incident       10,71 

Earthquake     9,89 

Radiation                 9,38 

Personnel                 9,38 

Terrorist                   9,37 

Management            7,55 

Chemical                  7,31 

Victim                      7,31 

Biological                7,31 
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O Cluster 1, denominado "COVID-19 Outbreak and health providers motivation and 

commitment", representa 18,7% da amostra, incluindo a literatura já centrada na pandemia 
COVID-19, enfatizando noções de urgência e exigências e condições desafiantes. Embora os 
enfermeiros sejam os profissionais de saúde específicos mais associados a este grupo, são 
feitas menções mais genéricas a profissionais, fornecedores, contextos organizacionais. Além 
disso, o foco nos profissionais de saúde considera a sua motivação, empenho e vontade, 
especialmente os que se encontram na linha da frente. Os principais contextos geográficos são 
a China, Japão e Austrália. As palavras específicas mais associadas a este agrupamento são  
covid  (χ²= 25.75, p <0.01),  nurse (χ²= 41.38, p <0.01),  china (χ²= 22.34, p <0.01), professional  
(χ²= 21.59 p <0.01), work  (χ²= 20.03, p <0.01), challenge  (χ²= 18.74, p <0.01), influence (χ²= 
17.51, p <0.01), perspective  (χ²= 27.03, p <0.01), willingness (χ²= 15.34, p <0.01), decision  (χ²= 
13.94, p <0.01), quality (χ²= 13.14, p <0.01),  outbreak  (χ²= 10.22, p <0.01), frontline  (χ²= 9.22, 
p <0.01), evidence    (χ²= 8.43, p <0.01), natural (χ²= 8.43, p <0.01), provider (χ²= 7.98, p <0.01), 
disease (χ²= 7.16, p <0.01), care  (χ²= 7.05, p <0.01),  crisis  (χ²= 6.89, p <0.01), patient (χ²= 6.89, 
p <0.01),  condition (χ²= 5.68, p <0.01), demand (χ²= 5.68, p <0.01), motivation (χ²= 5.68, p 
<0.01), commitment (χ²= 5.68, p <0.01), australian (χ²= 5.68, p <0.01),  problem (χ²= 4.58, p 
<0.01), policy ( χ²= 4.58, p <0.01),  organizational (χ²= 4.58, p <0.01), japan (χ²= 4.58, p <0.0), 
pressure (χ²= 4.58, p <0.0), affect (χ²= 4.16, p <0.0) and heallthcare (χ²= 3.85, p <0.0). A fim de 
melhor apreender o significado contextual dos conceitos relativos a este agrupamento, 
consultámos os segmentos de texto típicos em que aparecem algumas das palavras mais 
frequentes (usando como pontuação de classificação a soma de χ²= das formas marcadas em 
segmento).  
 

O Cluster 2, denominado "Outbreaks impact on public healthcare system and 
workforce", centra-se noutras doenças que exigiram respostas emergentes do sistema de 
saúde e dos trabalhadores, nomeadamente gripe e H1n1 (gripe aviária). Os artigos associados 
a este cluster (que representam 21,56% do total) enfatizam mais disposições de políticas 
públicas de cuidados de saúde a par dos desafios específicos enfrentados pela força de 
trabalho dos cuidados de saúde, tais como o absentismo. Inclui as palavras influenza (χ²= 
80.77, p <0.01),  health  (χ²= 63.23, p <0.01), public (χ²= 45.4 , p <0.01), worker (χ²= 44.15, p 
<0.01), local (χ²= 37.36, p <0.01), avian (χ²= 37.36, p <0.01), response (χ²= 30.42, p <0.01), 
ability (χ²= 25.96, p <0.01),  pandemic  (χ²= 24.72, p <0.01), department (χ²= 21.98, p <0.01), 
workforce (χ²= 21.37, p <0.01), universal healthcare (χ²= 14.98, p <0.01), uk (χ²= 14.71, p 
<0.01), surge  (χ²= 14.25, p <0.01), ethical (χ²= 13.8, p <0.01),  state (χ²= 13.75, p <0.01), system 
( χ²= 12.91, p <0.01), potential (χ²= 11.09, p <0.01), catastrophic (χ²= 11.0, p <0.01), ill (χ²= 11, p 
<0.0), emergency (χ²= 10.82, p <0.01),  global (χ²= 10.49, p <0.01), absenteeism (χ²= 10.23, p 
<0.01), capacity (χ²= 10.23, p <0.01), unit(χ²= 10.23, p <0.01), ethic (χ²= 10.23, p <0.01), facility 
(χ²= 7.33, p <0.01), duty (χ²= 6.84), government (χ²= 6.83, p <0.01), behavior (χ²= 6.83, p 
<0.01), plan (χ²= 10.49, p <0.01) flu  (χ²= 5.34, p <0.01)  employee (χ²= 4.86, p <0.01), numb   
(χ²= 4.43, p <0.01), clinician  (χ²= 4.43, p <0.01), h1n1 (χ²= 3.91, p <0.01), threat  (χ²= 3.91, p 
<0.01). 
 

O Cluster 3, denominado “Psychological impacts of emergency work”, representa 
21,56% dos artigos e inclui mais informações sobre análises estatísticas específicas e 
instrumentos de recolha de dados, mas, mais importante, analisa as consequências 
psicológicas do trabalho em situações de emergência. Estas incluem alusões a situações de 
exigência emocional e social para emergências de saúde mental, incluindo angústia, stress, 
ansiedade, peritrauma e exaustão, sentidas particularmente pelas participantes do sexo 
feminino. Os conceitos mais associados a este agrupamento são regression (χ²= 39.13, p 
<0.01), logistic (χ²= 32.2,  p <0.01), datum (χ²= 28.44, p <0.01), leadership (χ²= 22.18, p <0.01), 
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questionnaire (χ²= 20.74, p <0.01) female  (χ²= 20.74, p <0.01) woman (χ²= 17.35, p <0.01), 
peritraumatic (χ²= 4.43, p <0.01), distress  (χ²= 4.43, p <0.01), stress (χ²= 3.91, p <0.01), 
exhaustion (χ²= 3.91, p <0.01), domestic (χ²= 3.91, p <0.01), proportion (χ²= 3.91, p <0.01), 
disorder (χ²= 3.91, p <0.01), support  (χ²= 10.88, p <0.01), collaboration (χ²= 10.23, p <0.01), 
anxiety  (χ²= 9.32, p <0.01), status   (χ²= 7.33, p <0.01), intervention  (χ²= 6.83, p <0.01), 
emotional  (χ²= 6.83, p <0.01), social (χ²= 4.43, p <0.01), scale  (χ²= 5.34, p <0.01), interview   
(χ²= 5.34, p <0.01), mental (χ²= 4.91, p <0.01). 
 

O Cluster 4, denominado " COVID-19 and medical doctors coping with emergency ", 
inclui artigos mais próximos dos do cluster 1 também em torno do covid-19, embora com uma 
gama mais vasta de questões e profissões específicas dos cuidados de saúde. É responsável 
por 13,51% dos artigos. A ênfase é colocada nos estudantes de medicina e médicos que lidam 
com os factores de stress pandémico da covid-19 in situ e na aplicação de abordagens de base 
educacional e científica para lidar com o novo e desafiante surto. Enquanto o Cluster 1 
enfatizava o peso sobre as enfermeiras, este cluster explora mais em profundidade o impacto 
psicológico sobre os médicos. As palavras mais fortes associadas são student (χ²= 73.99, p 
<0.01), stressors (χ²= 45.66, p <0.01), doctor (χ²= 44.83, p <0.01), volunteer  (χ²= 39.91, p 
<0.01), respiratory (χ²= 32.44, p <0.01), medical (χ²= 30.69, p <0.01), coronavirus (χ²= 26.57, p 
<0.01), education (χ²= 26.44, p <0.01), choice (χ²= 25.88, p <0.01), career (χ²= 25.88, p <0.01), 
medicine  (χ²= 25.44, p <0.01), conclusion   (χ²= 5.34, p <0.01), infection (χ²= 21.31, p <0.01), 
disease  (χ²= 19.8, p <0.01), specialty ( χ²= 19.36, p <0.01), military ( χ²= 19.36, p <0.01), cause  ( 
χ²= 19.36, p <0.01), infectious ( χ²= 16.32, p <0.01), chinese (χ²= 16.32, p <0.01), burden  ( χ²= 
14.74, p <0.01), anxiety   ( χ²= 14.69 p <0.01), syndrome   ( χ²= 13.08, p <0.01), parent ( χ²= 
13.08, p <0.01), symptom   ( χ²= 13.08, p <0.01), educate  ( χ²= 13.08, p <0.01), satisfaction   ( 
χ²= 13.08, p <0.01), depression   ( χ²= 13.08, p <0.01),  decrease ( χ²= 11.62, p <0.01), 
psychological ( χ²= 10.71, p <0.01), efficacy ( χ²= 9.89, p <0.01),   ( χ²= 4.91, p <0.01),  covid ( χ²= 
9.38, p <0.01). 
 

O Cluster 5, rotulado " High profile Health hazards ", representa 24,68% da nossa 
amostra e concentra-se numa grande variedade de riscos e ameaças para a saúde pública 
causados por eventos naturais de situações provocadas pelo homem. A literatura associada a 
este aglomerado enfatiza a necessidade de preparação estratégica e prontidão dos 
trabalhadores e sistemas de saúde para lidar com estes perigos perigosos. Inclui as seguintes 
expressões: event ( χ²= 50.98, p <0.01), casualty ( χ²= 37.81, p <0.01), radiological ( χ²= 13.08, p 
<0.01),  mass ( χ²= 11.62, p <0.01), incident ( χ²= 10.71, p <0.01), earthquake ( χ²= 9.89, p 
<0.01), nuclear  ( χ²= 4.91, p <0.01),  radiation ( χ²= 9.38, p <0.01), terrorist  ( χ²= 9.37, p <0.01), 
personnel ( χ²= 9.38, p <0.01), management ( χ²= 7.55, p <0.01), chemical ( χ²= 7.31, p <0.01), 
victim ( χ²= 7.31, p <0.01), biological ( χ²= 7.31, p <0.01), guideline ( χ²= 7.31, p <0.01), family ( 
χ²= 6.95, p <0.01), terrorism ( χ²= 6.7, p <0.01), train ( χ²= 6.17, p <0.01),  disaster  ( χ²= 5.26, p 
<0.01), nonterrorism ( χ²= 9.23, p <0.01), smallpox ( χ²= 9.23, p <0.01),  radioactive (χ²= 9.23, p 
<0.01), oncology  ( χ²= 9.23, p <0.01), accident ( χ²= 9.23, p <0.01),    educational   ( χ²= 8.34, p 
<0.01), bomb ( χ²= 8.34, p <0.01),  preparedness  ( χ²= 6.92, p <0.01), confidence ( χ²= 5.78, p 
<0.01  national ( χ²= 5.44, p <0.01  need ( χ²= 5.01, p <0.01  emergency  ( χ²= 4.89, p <0.01 
safety ( χ²= 4.73, p <0.0). 
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Figura 3. Análise de correspondência dos termos analisados 

 
 

Como se mostra no quadro 9 abaixo, a análise das palavras/temas mais frequentes por campo 
indica alguns padrões interessantes: embora o trabalho seja uma noção transversal a todos os 
campos, o trabalhador é particularmente enfatizado pelas revistas de Psicologia. A pandemia é 
também um foco das três áreas, mas os artigos sobre a COVID-19 só foram publicados em 
revistas de Medicina e Psiquiatria. O mesmo se aplica à vontade, risco, doença e surto, muito 
concentrados em intervenções imediatas. Catástrofes, emergência, gripe, preparação e força 
de trabalho são tópicos exclusivos das revistas de Medicina. Quando o foco é o pessoal ou o 
público (impacto em geral), a Psicologia é a área principal.  
 

 

Conteúdo Medicina Psiquiatria Psicologia 

Trabalho 23.46 % 21.24% 14.08% 

Pandemia 17.47% 24.51% 21.13% 

Vontade 16.9% 13.07% 0 

Desastre 13.43% 0 0 

Saúde 12.86% 31.05% 28.17% 

Trabalhador 10.76% 8.17% 35.21% 

COVID 10.68% 27.78% 0 

Enfermeiro 10.27% 1.63% 7.04% 

Cuidados de 9.62% 1.63% 14.08% 
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Saúde 

Emergência 7.68% 0 0 

Influenza 6.47 0 0 

Médico 5.99% 1.63% 7.04% 

Prontidão 4.04% 0 0 

Pessoal 4.04% 0 7.04% 

Risco 3.8% 1.63% 0 

Dever 3.72% 1.63% 0 

Público 3.64% 8.17% 14.08% 

Doença 3.32% 1.63% 0 

Surto 2.83% 1.63% 0 

Mão-de-obra 2.1% 0 0 

 

Quadro 1. Análise temática por campo: frequências relativas de termos em Medicina, Psiquiatria e 
Psicologia 

 

 

 
 

 

Figura 4. Distribuição de palavras e áreas 
 

 

A análise das expressões e temas mais frequentes por ano reforça a capacidade de resposta 
desta literatura ao evento de emergência ou ameaça em mãos. Mostra também que tipo de 



 

52 
 

amostra (por exemplo, médicos, enfermeiros) e ângulo (pessoal de saúde, administrativo ou 
de gestão) é mais saliente por ano. 
 

 

Evolução temática por ano: 5 temas mais frequentes por ano de publicação 
 

 
 Ordem de 

aparecimento 

    

           Ano 1 2 3 4 5 

1989 Pessoal Dever Desastre Hospital Voluntário 

2004 Enfermeira Preparação Prontidão Crítico Trabalho 

2005 Cuidados Saúde Desastre Vontade Surto 

2006 Profissional Hospital Empregado Família Influenza 

2007 Fornecedor Trabalho Emergência Incidente Missa 

2008 Hospital Pessoal Influenza Pandemia Responder 

 

2009 

 

Pandemia 

 

Influenza 

 

Trabalhador 

 

Desastre 

Cuidados de 

saúde 

2010 Pandemia Saúde Influenza Vontade Emergência 

2011 Pandemia Cuidados Paramédico Influenza Vontade 

 

2012 

 

Desastre 

Cuidados de 

saúde 

 

Vontade 

 

Pessoal 

 

Público 

2013 Enfermeira Desastre Pandemia Vontade Influenza 

2014 Desastre Saúde Preparativos Emergência Resposta 

2015 Trabalhador Influenza Cuidados Emergência Preparativos 

2016 Pessoal Hospital Médico Enfermeira Surto 

2017 Emergência Infeccioso Resposta Vontade Preparativos 

2018 Bombeiro Pessoal Família Saúde Dever 

2019 Vontade Trabalho Enfermeira Condição Ameaça 

2020 Pandemia Vontade Desastre Covid Cuidados de 
saúde 

2021 Covid Trabalho Pandemia Vontade Trabalhador 
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5. Súmula de Resultados e Considerações Finais 
 

 

Os cuidados de saúde, nomeadamente em situações de emergência, são vitais e 
entendidos como uma necessidade primária. Estas situações de emergência, qualquer que seja 
a sua natureza, tendem a fragilizar a sociedade e agravar o esforço associado à prestação 
destes cuidados, por si só já exigentes, ao que acresce, não raras vezes, a disrupção de 
contextos familiares/pessoais.  

 
 Os resultados da presente revisão sistemática de literatura sugerem que a produção 

científica sobre este tema tem sido sobretudo responsiva às diversas situações de emergência, 
verificando-se um aumento da prevalência de investigação aquando ou imediatamente após a 
ocorrência. 

 
Existe uma prevalência maior de estudos em anos específicos como por exemplo em 

2009, ano em que se deu a gripe A e, mais tarde se tornou numa epidemia mundial. Dá-se um 
período de rescaldo após 2009 até 2017, onde surge um número de artigos sobre a 
predisposição dos profissionais de saúde em situações de emergência e como estes atuariam 
perante estes acontecimentos e um período em que se fala no possível planeamento de 
situações semelhantes e preparação para tal. Em 2020 dá-se uma subida acentuada com o 
aparecimento da Covid-19, tornando-se uma pandemia mundial, e assustadoramente 
marcante. Em 2021, o número de artigos publicados sobe ainda mais e o tema torna-se o 
centro do mundo, ainda que haja algumas exceções, esmagadoramente a maioria dos artigos 
publicados em 2020 e 2021 abordam a Covid-19.  
Estes temas distribuem-se em cinco grandes vetores, com destaque para o foco na pandemia 
COVID-19, incluindo a motivação e compromisso dos prestadores de cuidados de saúde, 
impacto no sistema público de saúde e médicos em contexto de emergência. Os 2 restantes 
focam-se em graves emergências de saúde e o impacto psicológico de contextos de 
emergência em saúde relativas também das outras pandemias (33), catástrofes naturais (6) e 
eventos terroristas (3). 
 

É também claro o foco neste tema por parte de três áreas disciplinares: Medicina, 
Psiquiatria e Psicologia, sendo a esmagadora maioria dos artigos de natureza empírica e 
quantitativa. 

 
Relativamente ao tipo de profissionais e prestadores de saúde, retratam-se instituições 

como hospitais que representam a maioria dos artigos publicados (101), em que 12 artigos 
retratam o trabalho dos médicos e 31 artigos o trabalho dos enfermeiros. De mencionar as 
funções dos profissionais que desempenham estas mesmas em cuidados primários e terciários, 
como os ortopedistas e prestadores de saúde, contudo existe uma abordagem mais acentuada 
no que diz respeito ao trabalho dos enfermeiros dos restantes profissionais de saúde. 

 
Relativamente aos fatores que podem potenciar ou dificultar a predisposição e 

capacidade dos profissionais de saúde em lidar com situações de emergência, há diversos que 
se referem a dilemas éticos emergentes de casos de ameaça de doenças infeciosas. O grande 
dilema refere-se ao respeito pelo compromisso ético de salvar vidas e deontologia profissional 
vis-à-vis auto-proteção e proteção de familiares/ animais de estimação. 

 
As principais barreiras para os profissionais de saúde recaem em aspetos 

sociodemográficos: a idade mais avançada representa por norma uma menor predisposição 
para trabalhar nestas situações; o género, estando os homens mais predispostos a trabalhar 
nestes acontecimentos do que as mulheres; estado civil e descendentes, ser casado e ter filhos 
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a seu cuidado acarreta uma responsabilidade para o profissional de saúde. Outros fatores 
retratados nos artigos são atinentes à função a desempenhar e o número regular de horas , 
privilegiando-se o desempenho e da mesma função do início ao fim durante a situação de 
emergência e a possibilidade de ter um horário fixo com as horas regulares, denominado, full-
time. De seguida a responsabilidade dos profissionais de saúde para com os utentes, a crença 
do dever e a sua preparação para estes acontecimentos emergem também como fatores 
muito importantes para um bom funcionamento das instituições, especialmente em situações 
de emergência. A disposição dos profissionais de saúde também depende de outros fatores 
como o tipo de catástrofe. Os profissionais de saúde estão mais dispostos a trabalhar em 
catástrofes naturais como sismos e tornados do que numa pandemia como a Covid-19. De 
salientar ainda a acessibilidade de transportes para o local de trabalho. Em certa medida, cada 
instituição de saúde poderá gerir alguns destes fatores enquanto barreiras ou facilitadores 
para promover uma maior predisposição dos profissionais. Os fatores sistematizados nesta 
revisão deverão ser contemplados como tópicos a abordar e negociar junto dos profissionais. 

 
O grau de internacionalização e interdisciplinaridade das publicações e o seu aumento 

recente denota um interesse  inequívoco por parte da investigação em avançar com este 
tópico.  
 

Se os fatores vistos como barreiras forem tratados de forma a causar o menor impacto 
possível na vida do profissional de saúde e, por outro lado os fatores que estimulem a 
vontade/disposição do profissional de saúde desempenhar as suas funções forem reforçados, 
os resultados serão avassaladoramente positivos perante as situações de emergência.  

 
 Tal requer elaboração robusta de planos de emergência para vários tipos de 
catástrofes, alocação e preparação dos recursos possíveis, realização ocasional de simulacros e 
correção de possíveis lacunas, e mantendo , acima de tudo, o espírito da crença do dever.  
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