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RESUMO 

 

A instituição polícia está presente em diversos países e é identificada pela utilização de força e 

coerção para tentar manter o bom funcionamento social. Especificamente, a profissão de 

policial militar é associada a características de abuso de poder e autoritarismo, sendo 

considerada também uma atividade laboral de potencial estresse e risco dos profissionais 

perderem a própria vida em suas rotinas de trabalho. As pesquisas até o momento sugerem a 

falta de acompanhamento psicológico desses profissionais após o exame psicológico inicial de 

admissão no cargo. Com objetivo de compreender os impactos do contexto de trabalho e a 

relação que esses impactos possuem com alguns indicadores de adoecimento mental, como: 

estresse, ansiedade, depressão, ideação suicida e, por fim, a agressividade, esse estudo propôs 

um modelo explicativo da agressividade a partir das variáveis analisadas. Para realização 

dessa pesquisa, contou-se com uma amostra de 229 policiais militares. Os participantes 

responderam à Escala de Avaliação do Contexto de Trabalho (EACT), pertencente ao 

Inventário de Trabalho e Riscos de Adoecimento (ITRA); à Escala de Estresse no Trabalho 

(EET); ao Questionário de Saúde Geral (QSG); à Escala Multi-Atitudinal de Tendência ao 

Suicídio (EMTAS); e ao Questionário de Agressão de Buss-Perry. A coleta dos dados ocorreu 

nas unidades policiais e ressalta-se que todos os procedimentos éticos foram adotados a fim 

de viabilizar a pesquisa. As análises dos dados foram realizadas pelo IBM SPSS Statistics 22 e 

Amos 22. As hipóteses testadas por regressão linear simples e múltiplas apresentaram 

resultados semelhantes à literatura pesquisada, em que o contexto de trabalho propicia 

estresse laboral e adoecimento mental, bem como o estresse e variáveis relacionadas ao 

adoecimento mental influenciam a agressividade. Os resultados encontrados apoiaram o 

modelo explicativo e integrativo, em que o contexto de trabalho eleva os índices de estresse 

laboral. Isso, por sua vez, favorece o adoecimento mental, influenciando o aumento da 

agressividade. Portanto, confia-se que os resultados alcançados permitiram testar as variáveis 

sugeridas e obter informações relevantes sobre esses indicadores, contribuindo para o campo 

da saúde mental e da segurança pública.  

 

Palavras-chave: Policial militar. Estresse. Agressividade. Saúde mental. 



 

ABSTRACT 

 

The police institution is present in several countries and is identified by the use of force and 

coercion to try to maintain good social functioning. Specifically, the profession of military 

police is associated with the characteristics of abuse of power and authoritarianism, being 

considered also a labor activity of potential stress and risk of professionals losing their lives in 

their work routines. The surveys so far suggest the lack or little psychological follow-up of 

these professionals after the initial psychological examination for admission into office. With 

the objective of understanding the impacts of the working context, the relationship they have 

with some indicators of mental illness, such as: stress, anxiety, depression and suicidal 

ideation, and ultimately aggression, this study proposed an explanatory model of Aggression 

from the analyzed variables. For the realization of this research, it was counted with a sample 

of 229 military police officers. Participants responded to the work context scale (EACT) 

belonging to the work inventory and risk of illness (ITRA); Stress scale at work (EET); 

General Health Questionnaire (QSG); Multi-attitudinal range of suicidal tendencies (EMATS); 

Buss-Perry Aggression questionnaire. The data collection occurred in the police units. It is 

emphasized that all ethical procedures were adopted in order to make the research viable. The 

analysis of the data was carried out by IBM SPSS Statistics 22 and Amos 22. The hypotheses 

tested by simple and multiple linear regression presented similar results to the research 

literature, in which the work context promotes labor stress and mental illness, as well as the 

stress and variables related to the mental illness explain the aggression. The results supported 

the explanatory and integral model in which the working context raises the index of labour 

stress; Which, in turn, favors the mental illness, influencing increased aggression. Therefore, 

it is entrusted that the results achieved have enabled us to test the suggested variables and 

obtain relevant information on these indicators contributing to the field of mental health and 

public safety. 

 

Keywords: Military police. Stress. Aggressiveness. Mental health. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As instituições policiais estão presentes em diversos países (BAYLEY, 2001). 

Suas atividades são compreendidas como ações que utilizam a força, quando necessária, para 

regular comportamentos de um grupo, a partir de um dado referencial legal (BAYLEY, 2001; 

IVKOVIC, 2008; SILVA; BEATO, 2013). Perante a sociedade, a polícia possui uma validação 

social para regular as relações interpessoais, podendo, inclusive, utilizar, enquanto 

competência exclusiva, a força física, real ou por ameaça, para afetar o comportamento das 

pessoas (BAYLEY, 2001). Sob tal perspectiva, Bayley (2001) aponta que a coerção, o 

controle e a opressão, quando empregados pela polícia, são elementos necessários para o bom 

funcionamento social, devendo-se destacar que as atividades provenientes dessas práticas 

podem não ser agradáveis. 

No que se refere aos policiais militares no exercício de suas funções, segundo a 

Classificação Brasileira de Ocupações (BRASIL, 2010), podem assumir distintos postos e 

graduações, organizados de forma hierárquica entre: coronel, tenente-coronel, major, capitão, 

tenente, subtenente, sargento, cabo e soldado. Em função dessas patentes, as atividades 

executadas se diferenciam. A título de exemplo, os praças (cabos e soldados) são responsáveis 

por realizar as atividades operacionais, como o policiamento ostensivo e preventivo, e o 

atendimento e solução de ocorrências. Já os subtenentes e sargentos comandam e 

supervisionam as atividades do grupo anterior. Os oficiais superiores (coronéis, tenentes-

coronéis e major) elaboram plano diretor da instituição, planejam ações estratégicas/táticas, 

gerenciam atividades administrativas e mantêm a hierarquia e a disciplina. Apesar das 

diferentes atividades desempenhadas por esses profissionais, a realização do trabalho sob 

pressão, o potencial estresse e o risco de perder a própria vida são condições identificadas 

para todos, independentemente da função (BRASIL, 2010). 

Em função desses aspectos, entre policiais militares, são muito frequentes os 

casos de afastamento para tratamento psicológico (LIMA; BLANK; MENEGON, 2015). 

Como afirmam Costa et al. (2007), profissionais que fazem uso de arma de fogo, por 

realizarem uma atividade considerada de alto risco, estão mais propensos a se depararem com 

situações de muito estresse e perigo de morte, o que, dependendo do contexto, pode 

desencadear comportamentos violentos no exercício da função. De fato, o serviço militar 

implica uma realidade na qual a atividade laboral envolve risco, desde os acidentes mais 

simples até aqueles considerados mais graves (LOPES; LEITE, 2015). 

Nesse contexto, evidencia-se que a atividade policial não pode ser compreendida a 
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partir dos mesmos elementos que definem as demais profissões. Por se tratar de uma carreira 

inserida no âmbito das instituições públicas, com atividades muito específicas, o ingresso na 

polícia está condicionado à aprovação em concurso público (THADEU; FERREIRA; FAIAD, 

2012). Uma das etapas desse processo de aprovação consiste na avaliação psicológica do 

candidato, com o objetivo de verificar, entre outros aspectos, sua aptidão para portar arma de 

fogo e exercer suas funções (CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, 2010). 

Para o Conselho Federal de Psicologia (CFP), o processo de avaliação psicológica 

é reconhecido por seu caráter técnico-científico de coleta de dados, estudos e interpretação de 

informações sobre os fenômenos psicológicos, fazendo uso de métodos, técnicas e 

instrumentos, entendendo tais fenômenos como resultantes da relação do indivíduo com a 

sociedade (CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, 2018). Essa resolução não sinaliza o 

prazo de validade dos documentos confeccionados por meio da avaliação psicológica. A 

resolução anterior estabelece que nos casos já definidos, os documentos devem atender à 

legislação vigente e aqueles que não possuem uma definição devem ficar a cargo do psicólogo 

responsável pela elaboração do documento, que deve definir um prazo de validade, 

apresentando os fundamentos que o levaram a tal decisão (CONSELHO FEDERAL DE 

PSICOLOGIA, 2003).  

 Apesar de haver a obrigatoriedade da avaliação psicológica no ingresso na 

carreira policial, algumas pesquisas sinalizam que não há periodicidade na realização de 

novas e contínuas avaliações na instituição (BRITO; GOULART, 2005; COSTA, 2004). 

Embora não seja constatado por meio de avaliações psicológicas periódicas o adoecimento 

mental de policiais, diferentes estudos têm apontado que o desgaste decorrente do estresse 

laboral pode levá-lo a sofrer danos físicos e psicológicos, como problemas de coluna, torções, 

alcoolismo, insônia, estado de hipervigilância, ansiedade, depressão, tentativa ou ideação 

suicida (LIMA FILHO; CASSUNDÉ, 2015; MINAYO; ASSIS; OLIVEIRA, 2011; VEIGA, 

2011). Para Lima, Blank e Menegon (2015), no caso de policiais, o estresse é apontado como 

um dos principais causadores do adoecimento mental e, consequentemente, dos afastamentos 

do trabalho. Esses autores indicam que a maioria dos profissionais que participaram da 

pesquisa encontrava-se afastada para tratar de estresse grave e transtornos de ajustamento. 

Além de causar estresse e fadiga, más condições de trabalho podem promover 

também o aumento da agressividade ou o embotamento da sensibilidade de policiais, levando 

a dificuldades conjugais e à violência familiar (RODRIGUES, 2014). Pesquisas também 

apontam para a possibilidade de risco direto à população que se utiliza do serviço policial, 

tendo em vista que situações de estresse prolongadas vivenciadas por policiais geram falta de 
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controle dos impulsos agressivos (COSTA et al., 2007; MELO, 2014). 

No estudo desenvolvido por Costa et al. (2007), o estresse se fez presente em suas 

quatro fases: alerta, resistência, quase-exaustão e exaustão. Na amostra, 125 dos participantes 

(47,4%) apresentaram algum nível de estresse, sendo a maior prevalência (39,8%) na fase de 

resistência. Não obstante a indicação de níveis elevados de estresse associados à sintomas 

físicos e psicológicos, deve-se ponderar que a medida utilizada avaliou quadros gerais de 

estresse, negligenciando as peculiaridades do estresse laboral, o que, segundo os proponentes, 

deve ser observado em estudos futuros. Outro estudo, que contou com 350 participantes, 

procurou analisar a vulnerabilidade ao estresse, à depressão e à agressividade entre os agentes 

das forças policiais. Os resultados indicaram que quanto mais elevado o índice de 

vulnerabilidade ao estresse mais prováveis serão as sintomatologias depressivas e a 

agressividade (VEIGA, 2011). 

Segundo Brito e Goulart (2005), a avaliação psicológica pode atuar como um 

preditor de comportamentos indesejados entre policiais militares. Desse modo, os 

profissionais que foram contraindicados na avaliação psicológica, em muitos casos, tendem a 

apresentar desvios de conduta, quando admitidos nas corporações. Entre os principais desvios 

encontram-se os cometidos durante o exercício da função, a exemplo da tortura, da violência 

arbitrária, da embriaguez e da corrupção, bem como crimes como homicídios, assaltos, 

estelionatos e furtos qualificados, geralmente, praticados fora do serviço. Para além desses 

desvios, o estudo ainda aponta que, entre os policiais militares que cometeram suicídio, uma 

amostra significativa foi contraindicada ou indicada com restrição no exame psicológico 

(BRITO; GOULART, 2005). 

Apesar disso, deve-se ter em conta que tais resultados podem não ser conclusivos. 

Se, por um lado, há uma associação entre o resultado da avaliação e a conduta do policial 

militar, no exercício de sua função, por outro a descontinuidade do processo avaliativo, que 

deveria ser periódico, não permite observar se alguns desses desvios estão relacionados às 

condições estressantes de trabalho. Outro aspecto a ser mencionado, refere-se à possibilidade 

de os candidatos poderem manipular seus resultados na avaliação psicológica, ao emitirem 

respostas socialmente aceitáveis. A exposição de testes e treinamentos desses instrumentos 

psicológicos em sites na internet favorecem a apresentação de perfis psicológicos que não 

correspondem aos dos indivíduos que realizaram a testagem (THADEU; FERREIRA, 2013).  

Quando se trata de avaliação psicológica para policiais militares, não há norma 

pré-estabelecida acerca da periodicidade em que devem se submeter a um novo exame. Com 

efeito, identifica-se aqui uma limitação: uma vez que as avaliações psicológicas possuem 
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prazos de validade, torna-se indispensável sua manutenção, para além do processo inicial de 

admissão, sobretudo quando a função exercida envolve riscos, dado que a própria atividade 

pode ser facilitadora de adoecimento mental (BRITO; GOULART, 2005; CONSELHO 

FEDERAL DE PSICOLOGIA, 2010; THADEU; FERREIRA; FAIAD, 2012). 

Dada a importância do tema e do conjunto amplo de variáveis psicossociais 

associadas, esse estudo se mostra relevante devido ao aprofundamento da investigação dessa 

realidade, possibilitando uma melhor compreensão dos aspectos relacionados à atividade 

policial, a variáveis associadas à saúde mental e à agressividade. Esses aspectos justificam a 

realização da presente dissertação, que tem como principal objetivo verificar possíveis 

variáveis que podem contribuir para compreensão da agressividade em policiais militares. 

Especificamente, pretende-se: elaborar o índice geral de risco para o suicídio, criar um 

modelo explicativo da agressividade em policiais militares no exercício de suas funções, a 

partir de indicadores de saúde mental (estresse, ansiedade, depressão e ideação suicida); 

avaliar os parâmetros psicométricos dos instrumentos utilizados; analisar a relação entre o 

contexto de trabalho dos participantes e os indicadores de saúde mental; e identificar a 

influência desses indicadores nos níveis de agressividade dos policiais. Finalmente, ainda que 

não se configure como objetivo último, espera-se propor alternativas frente aos resultados 

encontrados, contribuindo não só para o campo da Psicologia como também da Segurança 

Pública. 

Para alcançar tais objetivos, o estudo foi estruturado em duas partes. A primeira, 

teórica, envolve dois capítulos: o primeiro apresentando ao leitor a atividade policial e suas 

principais características e trazendo um panorama geral da polícia e suas características no 

Brasil e no mundo, considerando seu contexto de trabalho; e o segundo discutindo sobre a 

atividade policial e suas consequências para o adoecimento mental, abordando construtos 

psicológicos que podem estar associados ao adoecimento mental de policiais militares no 

exercício de suas funções, como estresse, depressão, ansiedade, ideação suicida e 

agressividade. A segunda parte, de natureza empírica, refere-se à análise e discussão dos 

dados coletados através da aplicação do questionário e análise dos resultados. 
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2 ATIVIDADE POLICIAL E SUAS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS  

 

Identificar o surgimento da instituição polícia pode não ser uma tarefa fácil. 

Apesar das primeiras atividades de policiamento serem identificadas a partir do surgimento da 

sociedade, principalmente, após a invenção da escrita e da necessidade de proteção e de 

organização legitimadas, os primeiros relatos de instituições policiais reconhecidas surgiram 

em um tempo recente. Ainda que os registros sejam deficientes, para compreender a noção de 

polícia, conforme concebida atualmente, é preciso conhecer a diversidade histórica e as 

mudanças estruturais e organizacionais ocorridas ao longo do tempo (BAYLEY, 2001; 

CARDOSO, 2011).  

Neste capítulo, pretende-se apresentar uma definição de polícia e discorrer, ainda 

que de forma resumida, sobre a formação das instituições policiais, os principais aspectos 

históricos, as formas atuais de policiamento e a divisão das polícias no contexto brasileiro e 

suas especificidades no que tange às condições de trabalho.  

 

2.1 Construindo uma definição de polícia 

 

A palavra polícia tem sua origem no grego (polis) e possui o mesmo significado 

da palavra política, que remete à constituição e à organização de uma autoridade coletiva 

(COSTA, 2004). Nesse sentido, considerando que todos os relacionamentos que apresentam 

uma dimensão de poder são políticos (REINER, 2004), a atividade policial pode ser, portanto, 

compreendida como uma atividade política, desde as suas primeiras identificações até os dias 

atuais (BAYLEY, 2001; MEDAUAR, 1995). 

Segundo Medauar (1995), ao longo do tempo a noção de polícia sofreu 

modificações. Na Antiguidade, seu poder estava associado com a política, tendo como foco o 

ordenamento político do Estado ou da cidade. Na Idade Média, destaca-se a influência do 

poder de polícia na administração das comunas europeias, continuando seu caráter político. 

Durante a Idade Moderna, a noção de polícia se associa à administração pública, diminuindo 

características de justiça e finanças. Por fim, na Idade Contemporânea surgem os modelos de 

polícia conforme se concebem hoje, com instituições policiais legitimadas pelo povo 

(MEDAUAR, 1995).  

Como se constata, a polícia, enquanto instituição, surgiu nas sociedades modernas 

(REINER, 2004), sendo compreendida como uma corporação de pessoas cujos objetivos são: 

patrulhar os espaços públicos, controlar o crime, manter a ordem e exercer funções de serviço 
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social (MEDAUAR, 1995; REINER, 2004); Tais atividades, segundo Bayley (2001), são 

autorizadas pela sociedade e podem ser desempenhadas por meio da força, seja real ou por 

ameaça, a fim de regular as relações interpessoais. 

Nesse contexto, apesar da ação policial ser legitimada pelo povo, ela pode não ser 

bem compreendida, uma vez que se trata do uso da força de uma sociedade contra ela mesma, 

e que ressalta aspectos de coerção, controle e opressão (BAYLEY, 2001). Diante desses 

fatores, ainda que forças de ordem sejam consideradas necessárias em uma sociedade, Reiner 

(2004) aponta que a polícia parecerá mais bem-sucedida quanto menos se precisar dela. Desse 

modo, cada vez mais tem se pensado em reformas policiais, visando diminuir seu caráter 

ostensivo e opressor. Esse processo procura ressaltar o papel de uma polícia comunitária, a 

qual compreende que as medidas sociais também devem ser consideradas, quando se fala de 

segurança da população (ROSENBAUM, 2002). 

Além das instituições policiais e das medidas sociais apontadas como necessárias 

para a segurança da população, Reiner (2004) destaca haver outros grupos que não recebem o 

título de polícia, mas executam atividades semelhantes. Algumas sociedades, por exemplo, 

não possuem o modelo formal de polícia, sendo as atividades de policiamento desempenhadas 

por grupos que buscam manter a ordem conforme os mesmos objetivos policiais, porém sem a 

denominação institucional de polícia (BAYLEY, 2001).  

Dessa forma, percebe-se que o policiamento não é restrito à polícia, mas é 

identificado como uma atividade de controle, necessária em qualquer grupo social, visto que é 

voltada para identificação e ajuste emergencial de conflitos e desvios (BAYLEY, 2001; 

REINER, 2004). São apontadas, portanto, distinções entre a atividade de policiar e a 

instituição polícia. Para Reiner (2004), policiar se refere a administrar as intransigências 

básicas da natureza humana e da organização social, enquanto polícia refere-se à instituição 

legitimada por uma sociedade para policiar, praticar o policiamento. Neste estudo, apesar do 

reconhecimento de que, em função do contexto social, o policiamento pode ser exercido por 

instituições distintas, serão consideradas policiais as instituições que levam o termo Polícia 

em seu nome.  

 

2.2 Alguns modelos de polícia no mundo: construção e características 

 

Historicamente, a ordem pública foi mantida por povos que exerciam atividades 

de policiamento, de acordo com as necessidades de cada sociedade (BAYLEY, 2001; 

MEDAUAR, 1995). No entanto, no decorrer dos anos, muitas nações regularizaram suas 
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atividades de ordem e policiamento e criaram as instituições próprias e especializadas para tal, 

denominadas polícia (REINER, 2004). Desse modo, a atividade policial pode ser verificada 

em quase todas as organizações políticas (BAYLEY, 2001), contudo, suas características 

podem apresentar diferentes configurações, a depender dos aspectos históricos e culturais.  

Torna-se, portanto, inconcebível definir as polícias contemporâneas de uma única 

forma (REINER, 2004). Nesse contexto, Bittner (2003) destaca que, apesar de haver 

especificidades nas instituições que exercem o poder de polícia em diferentes partes do 

mundo, conhecer os aspectos de formação histórica possibilita uma compressão das 

instituições policiais de maneira mais ampla. A seguir, serão apresentados os principais 

modelos de polícia, identificados como influência para outros países e, inclusive, para o Brasil.  

 

2.2.1 A instituição policial na Europa 

 

As instituições policiais europeias, assim como em outros continentes, surgiram a 

partir de um longo processo de construção histórica, permeado por transformações das 

atividades policiais (MEDAUAR, 1995). Diferente dos dias atuais, em que as instituições 

policiais se referem, em geral, a forças militares, na Europa Medieval a ordem e as atividades 

policiais eram exercidas por guardas e cavaleiros (BAYLEY, 2001; BIGO, 2014; REINER, 

2004). Suas obrigações de policiamento se baseavam na busca pela manutenção da ordem e 

da tranquilidade pública das comunas (MEDAUAR, 1995). Em algumas dessas comunas as 

atividades de regulação governamental, exercidas pelas forças policiais, eram opressoras e 

variavam desde a vigilância e as inspeções sanitárias, até a garantia de comida e suprimentos 

para a população (BAYLEY, 2001; REINER, 2004).  

Nesse contexto, o fim do período absolutista e a Revolução Francesa marcaram 

historicamente as transformações das atividades policiais europeias. Antes desses 

acontecimentos, o Estado realizava uma intromissão excessiva e opressiva na vida dos 

particulares, passando, posteriormente, a desempenhar um modelo amplo de policiamento de 

administração pública, de valorização dos direitos individuais e da concepção do Estado de 

Direito e Estado Liberal (MEDAUAR, 1995).  

Esse novo modelo favoreceu as formas de policiamento atuais na Europa e em 

outras partes do mundo, considerando o modelo londrino, como a principal influência para 

outras polícias (REINER, 2004). Seus aspectos de maior referência são identificados, 

principalmente, devido à sua condição de desenvolvimento industrial mais avançado, ao 

rápido crescimento das grandes cidades, ao preparo das forças militares para a Segunda 
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Guerra Mundial e ao aumento das taxas de crimes, demonstrando, assim, necessidades de 

reformulações urgentes (BITTNER, 2003; REINER, 2004).  

Apesar desse modelo ser referência para outras nações, Reiner (2004) destaca que 

as mudanças históricas suscitam a necessidade de constantes revisões nas formas de 

policiamento. No fim do século XX, em alguns países da Europa, a população vivenciava o 

medo do aumento do crime e do terrorismo. Como proposta para solucionar tais problemas, o 

policiamento comunitário foi apontado como uma das possibilidades de melhorias, 

considerando sua compreensão ampla de fatores para o combate ao crime, em parceria com a 

própria população (ROSEMBAUM, 2002). Desse modo, tais parcerias buscam prevenir, 

detectar e investigar crimes graves, firmando cooperação com a população e com outras 

polícias de países que compõem a União Europeia (PARLAMENTO EUROPEU, 2017).  

Na Europa, a necessidade de reformas nas instituições policiais vem sendo 

vivenciada na maioria dos países, cuja principal preocupação é o aumento nos índices de 

terrorismo. Nessa perspectiva, percebe-se que os objetivos policiais e de proteção à população 

podem variar ao longo do tempo. As demandas atuais, por exemplo, apontam para a 

necessidade de investimento em tecnologias, visando o combate ao terrorismo e o 

policiamento das fronteiras, com estratégias refinadas de investigação e intervenção (BIGO, 

2014).  

Com efeito, o aumento dos índices de ataques terroristas, em especial nas últimas 

décadas, provocou diversas transformações nas instituições policiais. Essa realidade é 

vivenciada na Europa e em outras partes no mundo (BIGO, 2014; PARLAMENTO 

EUROPEU, 2017). No próximo subtópico será abordado o modelo de policiamento na 

América no Norte, que, de modo semelhante à Europa, passou por transformações ao longo 

dos anos e, atualmente, coloca o combate ao terrorismo como um dos principais objetivos 

(KERODAL; FREILICH; CHERMAK, 2015).  

 

2.2.2 A instituição policial na América do Norte 

 

De modo semelhante ao processo da Europa, o modelo de policiamento da 

América no Norte passou por transformações ao longo dos anos e, atualmente, coloca o 

combate ao terrorismo como um dos principais objetivos (KERODAL; FREILICH; 

CHERMAK, 2015). Especificamente nos Estados Unidos, verifica-se que as primeiras 

atividades de policiamento eram desempenhadas por guerreiros de tribos indígenas, 

identificados como bandos treinados (BAYLEY, 2001). Nos dias atuais, algumas agências que 
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não são, especificamente, instituições policiais também possuem poderes de polícia, como é o 

caso da Guarda Costeira, da Alfândega e do Serviço de Imigração e Naturalização, que estão 

autorizados a desempenhar função policial de prisão e detenção (BAYLEY, 2001). Nesse 

cenário, além das forças de policiamento do Estado, Bayley (2001) destaca a modalidade 

privada, que não é administrada pelo governo. Para Costa (2004), esse tipo de policiamento 

favorece a contenção da força autoritária estatal sobre a população, uma vez que as ações de 

segurança são regidas por instituições privadas.  

Constata-se, portanto, haver uma variedade de formas possíveis de policiamento. 

Apesar disso, nos Estados Unidos, as instituições policiais são efetivas e assumiram um 

modelo de polícia tradicional e ostensiva desde os anos 1930 (BAYLEY, 2001). O primeiro 

departamento de polícia foi criado em Nova York e tinha como principal referência o modelo 

britânico, salvo algumas modificações devido a diferenças culturais (BITTNER, 2003). O 

modelo britânico não se mostrou eficiente no combate à violência e à crise urbana, o que fez 

com que o policiamento estadunidense estivesse sob constantes ataques no final do século XX 

(BRODEUR, 2002; ROSENBAUM, 2002). Diante desses fatores, algumas estratégias foram 

repensadas, principalmente no que se refere ao papel da polícia na sociedade. O conceito de 

policiamento comunitário foi então apontado como proposta para combater a crise no 

policiamento tradicional (EHRENREICH, 2014; ROSENBAUM, 2002).  

No Canadá, diferentemente dos Estados Unidos, o policiamento comunitário não 

surgiu em meio a crises de violência, mas devido às tendências em outros países e seus 

indícios de maior eficiência frente ao modelo de policiamento tradicional (BRODEUR, 2002). 

Desse modo, percebe-se que o policiamento comunitário surgiu como uma possibilidade de 

mudança e reforma nas instituições policiais, tanto na Europa quanto na América do Norte, 

por se mostrar mais direcionado à resolução dos problemas (BRODEUR, 2002; 

EHRENREICH, 2014).  

As mudanças implantadas na forma de policiamento estadunidense serviram, 

principalmente, para o combate ao crime urbano no final do século XX e início do século XXI 

(REINER, 2004; REISS, 2003). Contudo, semelhante à Europa, a necessidade de voltar os 

objetivos policiais para o combate ao terrorismo e à proteção das fronteiras também se 

mostrou urgente (BIGO, 2014; KERODAL; FREILICH; CHERMAK, 2015). A polícia nos 

Estados Unidos, organizada para exercer atividades de investigações através do trabalho de 

oficiais, agentes e xerifes, necessitou qualificar seus profissionais para combater o terrorismo 

e preservar a segurança da população (BAYLEY, 2001; KERODAL; FREILICH; CHERMAK, 

2015).  
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Bayley (2001) afirma que essas diferenças na atuação policial se referem ao 

propósito principal da polícia no momento: defender a população ou defender o regime. Desse 

modo, percebe-se que há uma constante mudança nas definições das principais atividades 

desempenhadas por policiais, levando-se em conta que fatores históricos e econômicos 

interferem diretamente nas necessidades de policiamento. Conhecer, ainda que 

resumidamente, esses aspectos de transição e as principais características de policiamento em 

alguns países da Europa e da América do Norte, nos permitirá ter uma melhor compreensão 

da construção e das características das instituições policiais na América Latina, que serão 

discorridas no tópico seguinte. 

 

2.2.3 A instituição policial na América Latina 

 

Como mencionado, o poder de polícia é anterior às instituições policiais 

legitimadas. Dessa forma, muitos países da América Latina tiveram suas primeiras atividades 

de policiamento desenvolvidas por nativos, que se organizavam de acordo com as 

necessidades de ordem e policiamento (BAYLEY, 2001). Após as colonizações dos países 

latino-americanos, em sua maioria por portugueses e espanhóis, as atividades policiais 

ficaram a cargo dos colonizadores, sendo um período marcado por repressão, escravidão e 

autoritarismo (SOUSA; MORAIS, 2011). Somente por volta do século XIX, surgem as 

primeiras polícias na América Latina, cujas características propostas ainda se mantiveram 

muito próximas às de seus colonizadores (LOPES, 2004; SOUSA; MORAIS, 2011).  

Para além dos colonizadores, algumas influências do modelo de polícia dos 

Estados Unidos também se fizeram presentes (BAYLEY, 2001). Lopes (2004) aponta que, no 

início do século XX, a polícia estadunidense passou a realizar treinamentos para as forças 

policiais latino-americanas, como forma de obter o controle sobre a sua segurança interna e 

garantir uma rede de comércio. Posteriormente, essa relação tornou-se menos invasiva e foi 

mediada por tratados e acordos de ajuda mútua, inclusive contra o regime comunista (LOPES, 

2004). Contudo, por serem identificadas como instáveis, algumas polícias da América Latina 

continuaram a receber interferência americana direta (SCHOULTZ, 1987). 

 

O programa de treinamento das polícias estrangeiras tem um forte impulso quando, 

em 1962, John Kennedy cria dentro da Organização para o Desenvolvimento 

Internacional (AID) a Seção de Segurança Pública (OPS) que, com a ajuda secreta 

da CIA, passa ser o principal órgão de intervenção americano no treinamento das 

polícias estrangeiras. (LOPES, 2004, p. 246). 

 

Dessa forma, ao final do século XX, as interferências estadunidenses e a luta 
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contra o comunismo favoreceram o golpe no Brasil em 1964 e em outros países da América 

Latina, como o Paraguai, a Guatemala e a Argentina (COSTA, 2004; LOPES, 2004). Sob tal 

influência, a violência, a tortura e o abuso de poder se tornaram parte das práticas cotidianas 

dos policiais, os quais reprimiam rigidamente protestos públicos contra o regime militar 

(BARRERA, 2016; COSTA, 2004). Os principais grupos que a polícia combatia eram 

sindicalistas ou todos aqueles que se opunham ao governo (COSTA, 2004). Considera-se que 

esse período de repressão política e a associação da polícia às forças armadas influenciam as 

posturas policiais opressoras até os dias atuais (BARRERA, 2016).  

Mesmo depois do fim do regime militar e das transições democráticas, a postura 

de violência policial ainda se fez presente na maioria das polícias de países latino-americanos 

(BARRERA, 2016; COSTA, 2004). Atualmente, os principais grupos vítimas de violência 

policial são identificados como as minorias discriminadas, sendo ainda a tortura e o abuso de 

poder apontados como as principais formas de violência contra suspeitos e detentos (COSTA, 

2004; ZAVALETA et al., 2016). Nessa perspectiva, Bayley (2001) destaca que, para o 

controle da criminalidade, as estratégias adotadas por cada país trazem consequências para a 

liberdade humana.  

Diferente da realidade europeia e estadunidense, em que as principais demandas 

das instituições policiais se baseiam no combate à criminalidade urbana e ao terrorismo, nos 

países latino-americanos as principais demandas policiais se referem à luta contra o tráfico de 

drogas, à criminalidade urbana e à corrupção (BARRERA, 2016; BETANCOURT, 2014; 

DAMMERT, 2007). Essa realidade suscitou a necessidade de reformas urgentes nas polícias 

da América Latina (COSTA, 2004; DAMMERT, 2007). Considerando que a reforma policial 

é um elemento central no processo de segurança da população, mas não pode, por si só, 

prevenir e controlar a violência e a criminalidade completa de um país, as propostas de 

reforma envolvem aspectos globais, desde ações policiais até ações governamentais de 

educação, lazer, emprego, assistência e tratamento antidrogas (DAMMERT, 2007).  

Assim como nas reformas policiais ocorridas em Londres e na América do Norte, 

o envolvimento da população na prevenção e no controle da criminalidade se fazem 

indispensáveis (ROSENBAUM, 2002). Dammert (2007) aponta que as reformas policiais na 

América Latina têm passado por diversas etapas de avanços e retrocessos, principalmente pela 

não aceitação popular das forças policiais e pelos poucos avanços observados no combate à 

criminalidade.  
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2.3 O desenvolvimento da instituição polícia no Brasil 

 

Nesse tópico, pretende-se apresentar um panorama da construção histórica da 

polícia no Brasil, bem como definir as características e as divisões das polícias atuais que são 

relacionadas à segurança pública. Dessa forma, abordar-se-á os principais aspectos referentes 

às polícias Federal, Rodoviária Federal, Civil e, especial, às Militares, que se configuram 

como o público alvo deste estudo. Deve-se mencionar que o Artigo 144 da Constituição 

Federal ainda faz referência à Polícia Ferroviária Federal, entretanto, por essa não ter sido 

implantada, optou-se por excluí-la (BRASIL, 1988).  

Como no restante do mundo, a construção histórica da instituição policial 

brasileira não é bem definida. A assimilação de uma instituição que exercia atividade policial 

é relacionada com a própria história do Brasil (SCHNEIDER, 2015). Ainda no Período 

Colonial, D. João VI implantou o sistema de capitanias hereditárias, em 1530, apontadas 

como as primeiras identificações de atividades policiais (ASSIS, 2016; GONÇALVES, M., 

2014; SOUSA; MORAIS, 2011). Os objetivos desse sistema consistiam em promover justiça 

e administrar e organizar o serviço público, além de ações de proteção contra invasões 

externas e conflitos indígenas (GONÇALVES, A., 2014; GONÇALVES, M., 2014; 

SCHNEIDER, 2015). No mesmo período, foram criadas, por Martin Afonso de Souza, 

Câmaras Municipais que funcionavam como centros de administração, incluindo as atividades 

de competência policial (GONÇALVES, M., 2014). No desempenho dessas atividades, 

destaca-se que a opressão e a violência física eram utilizadas como método para que a 

população mantivesse seus comportamentos dentro do que era esperado pelos governantes 

(GONÇALVES, A., 2014).  

 Em 1808, houve uma grande mudança no sistema policial com a chegada da 

família real no Brasil e a criação da Intendência Geral de Polícia da Corte e do Estado do 

Brasil. As funções policiais ficaram ainda mais centralizadas e direcionadas às necessidades 

do Rei e do Estado. Esse órgão assumia o controle pelas funções policiais, para garantir a 

ordem estatal pública (ASSIS 2016; GONÇALVES, M., 2014; SCHNEIDER, 2015). Mesmo 

com comando centralizado, percebe-se, ainda nesse período, uma divisão das atividades entre 

policiamento administrativo e judiciário (ASSIS 2016).  

A divisão definitiva dos órgãos responsáveis pela segurança pública só aconteceu 

após a promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil, criada para assegurar 

de forma ampla e extensa a garantia dos direitos fundamentais (BRASIL, 1988). Após um 

período de regime ditatorial opressor, a população passou a exigir uma atuação policial mais 
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preventiva do que repressiva, que pudesse defender os direitos de modo igualitário 

(SCHNEIDER, 2015). No entanto, a transição para a democracia ainda esteve sob forte 

influência do regime anterior, assim como a atuação policial e o uso da repressão como forma 

de controle social (BICUDO, 2000; SCHNEIDER, 2015).  

A reformulação do aparelho policial, fortalecido pelo regime militar, esteve entre 

as mudanças inseridas pela Constituição (SCHNEIDER, 2015). Para isso, a Segurança 

Pública, compreendida como direito e responsabilidade de todos, executada para a 

preservação da ordem pública e para a proteção de pessoas e do patrimônio, passou a ser 

aplicada por meio das polícias federal, rodoviária federal, civis, militares e corpos de 

bombeiros militares (BRASIL, 1988). Apesar do foco neste estudo ser a investigação de 

aspectos relacionados à polícia militar, considera-se importante explanar sobre os outros tipos 

de polícia, para uma melhor compreensão da segurança pública no Brasil. 

 

2.3.1 Polícia Federal 

 

A origem da Polícia Federal remete à própria história policial no Brasil. A criação 

da Intendência Geral da Corte e do Estado, em 1808, é apontada como marco para a criação 

do órgão identificado, atualmente, como Polícia Federal (GONÇALVES, M., 2014; ASSIS 

2016; SCHNEIDER, 2015). No entanto, essa instituição não foi sempre reconhecida por esse 

nome. Até a promulgação do Decreto-Lei de n° 6.378 de 28 de março de 1944, o 

funcionamento da Polícia Civil do Distrito Federal acontecia na cidade do Rio de Janeiro/RJ, 

que era, até então, capital da República. Posteriormente, no governo de Getúlio Vargas, 

assumiu o nome de Departamento Federal de Segurança Pública (DFSP) e mudou seu 

funcionamento para Brasília em 1960 (BRASIL, 1944; POLÍCIA FEDERAL, 2018). 

Verifica-se que, ao longo dos anos, as atribuições policiais pertencentes a essa 

instituição também foram adaptadas e ampliadas. Inicialmente, suas atividades se voltavam 

para promover a segurança pública do Distrito Federal e aos serviços de polícia marítima, 

aérea e segurança de fronteiras em âmbito nacional (POLÍCIA FEDERAL, 2018). 

Posteriormente, após o Decreto-Lei n° 9.353 de 13 de junho de 1946, agregou também a 

responsabilidade de atuar na apuração de alguns tipos de infrações penais (BRASIL, 1946). 

No entanto, somente em 1964, após ser sancionada a lei n° 4.483 de 16 de novembro de 1964, 

o DFSP passou a realizar suas atividades em todo o âmbito nacional (BRASIL, 1964; 

POLÍCIA FEDERAL, 2018). 

A despeito das transformações ocorridas nas características dessa instituição, foi a 



26 
 

Constituição de 1988 que estabeleceu as atribuições pertencentes à denominada Polícia 

Federal. Entre as atribuições, destacam-se: o serviço e a segurança pública, por meio de 

prevenção e da repressão ao tráfico de drogas e ao contrabando; o serviço judiciário da União; 

o policiamento de fronteiras; e a apuração de infrações contra a ordem política, social e de 

repercussão interestadual (BRASIL, 1988). Além disso, é identificada como órgão 

permanente e estruturado em carreira. 

 

2.3.2 Polícia Rodoviária Federal 

 

Assim como a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal passou por diversas 

transformações ao longo dos anos. Criada no governo do presidente Washington Luiz, em 

1928, através do Decreto n° 18.323 de 24 de julho de 1928, recebeu, inicialmente, o nome de 

Polícia de Estradas (BRASIL, 1928). Seus servidores, denominados inspetores de tráfego, 

possuíam como principais responsabilidades estabelecer regras e fiscalizar a circulação 

internacional de automóveis dentro do território brasileiro (BRASIL, 1928). Em 1937, com a 

criação do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER), passou a receber ainda 

mais recursos financeiros e a expandir suas atividades (SINDICATO DOS POLICIAIS 

RODOVIÁRIOS FEDERAIS DO ESTADO DA PARAÍBA, 2018).  

No entanto, somente em 1988, com a promulgação da Constituição Federal, a 

Polícia Rodoviária Federal passou a ser identificada como é atualmente, pertencente ao 

âmbito da Segurança Pública. Tornou-se, então, um órgão permanente, estruturado em 

carreira e responsável por exercer, na forma da lei, o patrulhamento ostensivo das rodovias 

federais (BRASIL, 1988). Além da Constituição de 1988, a Lei n° 9.503 (BRASIL, 1997), 

que estabelece o Código de Trânsito Brasileiro, também definiu algumas das atribuições da 

Polícia Rodoviária Federal, dentre elas, a fiscalização do cumprimento das leis de trânsito. 

Desse modo, verifica-se que o órgão atua tanto no policiamento ostensivo nas estradas quanto 

na fiscalização das leis de trânsito em todo o território nacional (FREITAS, 2015). 

 

2.3.3 Polícia Civil 

 

A origem da Polícia Civil no Brasil também remete à criação da Intendência Geral 

da Corte e do Estado, após a chegada da corte portuguesa em 1808 (GONÇALVES, M., 

2014). Como atividades pertencentes à instituição que, posteriormente, se chamaria Polícia 

Civil, estavam as funções de polícia judiciária, desenvolvidas por comissários de polícia 
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subordinados à Justiça (POLÍCIA CIVIL, 2018). E, como em todos os processos de 

constituição das instituições policiais, a Polícia Civil também passou por transformações 

significativas. Uma delas se refere ao Decreto n° 3.598 de 27 de janeiro de 1866, que 

reorganizou o corpo policial, dividindo-o em civil e militar (BRASIL, 1866). O corpo civil 

passou a se chamar então guarda urbana, responsável pela vigilância contínua da cidade, 

estando sob as ordens imediatas do Chefe de Polícia (BRASIL, 1866). 

Nos anos seguintes, outras importantes mudanças nas leis contribuíram para a 

transformação dessa instituição. Entre elas, o Decreto n° 4.824 de 22 de dezembro de 1871, o 

qual estabeleceu o inquérito policial como importante instrumento de trabalho e uma 

aproximação ainda maior com a polícia judiciária (BRASIL, 1871). Já no governo de Getúlio 

Vargas, percebe-se que as atividades e a história da polícia civil se confundem com a história 

da polícia federal, após a criação do DFSP e a atuação dessa instituição em nível nacional, 

assumindo o nome de Departamento de Polícia Federal (POLÍCIA CIVIL, 2018; POLÍCIA 

FEDERAL, 2018).  

Desse modo, verifica-se que o Artigo 144 da Constituição de 1988, as 

especificações a respeito da segurança pública e a divisão dos órgãos e de suas atividades 

específicas contribuíram para a compreensão das funções policiais e suas diferentes 

instituições (BICUDO, 2000; POLÍCIA CIVIL, 2018; SCHNEIDER, 2015). Assim, a Polícia 

Civil assumiu como incumbência, ressalvada a competência da União, as funções de polícia 

judiciária e a apuração de infrações penais, exceto militares, sendo dirigidas por delegados de 

polícia de carreira, com atuação em âmbito estadual (BRASIL, 1988).  

 

2.3.4 Polícia Militar 

 

A partir do que foi exposto nos tópicos anteriores, percebe-se que as forças 

policiais no Brasil existem desde o Período Colonial. No entanto, foi somente após a criação 

da Intendência Geral da Corte e do Estado que as atividades policiais iniciaram um processo 

visível de institucionalização e divisão de funções, apesar de continuarem centralizadas no 

Rei (ASSIS, 2016; GONÇALVES, M., 2014; SCHNEIDER, 2015). No que se refere, 

especificamente, à Polícia Militar, nota-se que, desde esse período, quando desenvolvia suas 

atividades através da Guarda Real de Polícia, esteve sob influência do Exército e ligada ao 

sistema militarizado (BRETAS; ROSEMBERG, 2013).  

Com o Decreto n° 3.598 de 27 de janeiro de 1866, ficou ainda mais notável a 

reorganização policial, quando passou a ser composta por um corpo militar e um corpo civil 
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(BRASIL, 1866). O corpo militar continuou sendo identificado como o próprio referencial 

policial, portanto, com a mesma denominação do decreto anterior (BRASIL, 1858). As 

atividades se baseavam em serviços de rondas, patrulhas e proteção da Corte, sendo o 

alistamento possível para brasileiros entre 16 e 50 anos e estrangeiros avaliados com bom 

comportamento (BRASIL, 1866). Os cargos assumidos eram divididos em graduações de 

praças e oficiais que, fardados e por vezes montados a cavalo, realizavam o policiamento 

(BRASIL, 1858).  

Após a proclamação da República, em 1889, e a promulgação da Constituição 

Republicana, em 1891, as corporações militares de polícia foram novamente reorganizadas 

(BRASIL, 1891). Através de um processo de descentralização, os estados passaram a possuir 

maior autonomia para a organização de seus efetivos policiais, os quais assumiram diversas 

nomenclaturas em função do estado onde atuavam (BRASIL, 1891). Apesar da 

descentralização geográfica, a influência do exército brasileiro na atuação das polícias 

militares e na nomeação de postos e corporações ainda era muito presente (BRETAS; 

ROSEMBERG, 2013).  

Desse modo, verifica-se que as atribuições militares à polícia e sua criação 

aconteceram antes do período de regime militar no Brasil, iniciado em 1964, que é apontado 

como a grande influência para a formação militarizada de policiais (BICUDO, 2000; 

SCHNEIDER, 2015). Tal influência é apontada por Zug (2017) como um dos motivos para o 

não desenvolvimento da polícia enquanto instituição focada em atividades policiais 

humanizadas.  

Com o início do regime militar e a percepção de polícia opressora, política e com 

funções difundidas, as atividades do exército ficaram ainda mais evidentes (BRETAS; 

ROSEMBERG, 2013; MINAYO, 2006; SCHNEIDER, 2015). Nesse período, o Decreto-lei n° 

667 de 2 de julho de 1969 atribuiu ao Exército brasileiro o comando da polícia, a qual passou 

a desempenhar funções de forças armadas nos enfrentamentos populares (BICUDO, 2000). 

Apesar das práticas policiais brasileiras serem identificadas como violentas desde o período 

Colonial e a aproximação da instituição policial com o exército ser mencionada desde a 

chegada da família real no Brasil (GONÇALVES, M., 2014; MINAYO, 2006), considera-se 

que a regime militar também foi responsável pela formação de uma imagem de polícia 

opressora e violenta, identificada até os dias atuais (BICUDO, 2000; ZUG, 2017).  

Após esse período, mesmo com a democratização, as corporações militares 

assumiram a responsabilidade pelo policiamento e, desse modo, ainda foram mantidas as 

características de atuação policial baseada em uma educação fortemente militar (BICUDO, 
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2000). Questiona-se se a criação do Estado democrático e da Constituição de 1988 atendeu 

necessidades previstas em uma democracia, tendo em vista que um passo fundamental para 

que haja uma polícia democrática é o fato das suas atividades estarem voltadas para servir ao 

povo e não ao Estado, respeitando os direitos individuais e garantindo os direitos coletivos 

(BICUDO, 2000; SCHNEIDER, 2015). A Constituição da República Federativa do Brasil, 

que se mantem até os dias atuais, foi criada com intuito de: 

 

[...] instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos 

sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a 

igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e 

sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e 

internacional, com a solução pacífica das controvérsias [...]. (BRASIL, 1988). 

 

No contexto de segurança pública, o Artigo 144 da Constituição Federal 

estabeleceu a segurança como dever do Estado e direito e responsabilidade de todos 

(BRASIL, 1988). Como mencionado, os órgãos policiais foram divididos conforme sua 

destinação para manutenção e promoção da segurança pública. Mais especificamente, à 

polícia militar foi atribuída a responsabilidade pelo policiamento ostensivo e a preservação da 

ordem pública em âmbito estadual (BICUDO, 2000; BRASIL, 1988; BRETAS; 

ROSEMBERG, 2013; SCHNEIDER, 2015).   

Portanto, após o levantamento exposto, percebe-se que, no Brasil, a segurança 

pública é desenvolvida por diferentes instituições policiais, as quais possuem objetivos e 

atribuições específicas. Nesse contexto, ainda que todas as polícias sejam identificadas como 

profissões cujas condições de trabalho favorecem o estresse e o risco de adoecimento, em 

função das especificidades desta dissertação, abordar-se-á no próximo tópico alguns dos 

principais aspectos associados às condições de trabalho na polícia militar. 

 

2.4 A atividade policial e seu contexto de trabalho 

 

Quando se compara a atividade policial em diversos contextos, percebe-se que, 

apesar da distinção entre o tipo de atividade exercida e até mesmo o país onde são executadas 

as funções, essa é uma profissão cujas condições de trabalho geram maior vulnerabilidade ao 

estresse (BRASIL, 2010; FIGUEIREDO-FERRAZ et al., 2014). Por esse motivo, vários 

estudos em todo o mundo têm buscado compreender o estresse e o burnout1 relacionados à 

atividade policial (FIGUEIREDO-FERRAZ et al., 2014). Entre as principais características 

                                                 
1 A Síndrome de Burnout é um distúrbio psicológico de caráter depressivo, precedido de esgotamento físico e 

psíquico intenso e um quadro se stress relacionado ao trabalho. 
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estressoras associadas à atividade policial, comuns em diferentes polícias do mundo, 

destacam-se: os baixos salários, o risco de morte, as burocracias, as dificuldades com chefias, 

a carga de trabalho excessiva, entre outras (BITTNER, 2003; FIGUEIREDO-FERRAZ et al., 

2014; VIOLANTI, 2016).  

Nesse tópico serão abordadas as características das atividades policiais em 

corporações militares brasileiras, detalhando suas especificidades em relação às condições 

laborais. No entanto, antes disso, serão discorridas, ainda que brevemente, algumas 

características referentes às condições de trabalho de instituições policiais fora do Brasil. 

Dessa forma, será possível compreender com maior clareza as características específicas das 

condições de trabalho do policial militar brasileiro e aspectos gerais presentes em polícias no 

mundo. 

 

2.4.1 Contexto de trabalho do policial na Europa 

 

Por se tratar de um território abrangente, as condições de trabalho do policial na 

Europa podem se diferenciar, a depender do país de atuação. No entanto, é possível identificar 

características gerais relacionadas ao contexto laboral presentes em algumas instituições 

policiais como: burocracia, falta de suporte das chefias, rotina de trabalho, exposição a riscos 

e possibilidade de não receberam apoio da população por seus atos (FIGUEIREDO-FERRAZ 

et al., 2014). Um dos exemplos de pressão social atual refere-se à atuação da polícia contra os 

refugiados nas fronteiras e à possibilidade de hostilização da sociedade por tal conduta 

(PALLISTER-WILKINS, 2015).  

Pais e Felgueiras (2016) identificaram o ambiente do trabalho policial europeu 

como complexo, incerto, exigente e, por vezes, hostil, quando os policiais são confrontados 

pela mídia e pela sociedade, identificando-os como responsáveis por suas condutas. A 

exposição diária a condições de trabalho sob pressão é identificada como facilitadora do 

estresse e de prejuízos físicos e mentais em policiais europeus (FIGUEIREDO-FERRAZ et 

al., 2014; KAISELER; QUEIRÓS; RODRIGUES, 2016). Para isso, alguns métodos de 

intervenção estão sendo utilizados com o intuito de diminuir os impactos das condições de 

trabalho na saúde mental de policiais, a fim de promover uma mudança sob o viés 

psicológico, educacional e fisiológico (GARBARINO; MAGNAVITA, 2015; KAISELER; 

QUEIRÓS; RODRIGUES, 2016). 
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2.4.2 Contexto de trabalho do policial na América do Norte 

 

Os dados apontados no tópico anterior, referentes a agentes estressores e à 

atividade policial, corroboram com o estudo realizado com a polícia dos Estados Unidos. A 

referida pesquisa identificou que altos níveis de apoio gerencial e recursos psicológicos estão 

associados a menos estresse e burocracia, além de menor rotatividade entre os policiais 

(BRUNETTO, 2015). Ou seja, melhores condições de trabalho estão associadas a menor risco 

de estresse entre policiais e suas consequencias de adoecimento e afastamento de suas funções 

(BRUNETTO, 2015; TODD; NATHAN; JAMES, 2012).  

Outro estudo destaca que as condições de trabalho relacionadas à atividade 

policial nos Estados Unidos podem ser compreendidas de diferentes maneiras, dependendo do 

gênero. Policiais do sexo feminino, por exemplo, apresentam como potenciais estressores 

relacionados à atividade policial, possíveis atitudes negativas de oficiais do sexo masculino, 

falta de aceitação por parte de organizações policiais e possibilidade de assédio sexual 

(VIOLANTI, 2016). Quando comparado, percebe-se que as policiais do sexo feminino 

enfrentam maiores dificuldades relacionadas às condições de trabalho e, consequentemente, 

maior vulnerabilidade ao estresse (VIOLANTI, 2016).  

 

2.4.3 Contexto de trabalho do policial na América Latina 

 

Na América Latina, também têm sido desenvolvidos diversos estudos, em 

diferentes países, sobre as condições de trabalho de policiais, o permanente risco ao qual estão 

submetidos e a vulnerabilidade ao estresse (CAMAROTA; PARDIÑAS, 2015; COSTA et. al. 

2007; DÍAZ; TINOCO, 2011; WATTS; LUCRECIA, 2016). Díaz e Tinoco (2011) mencionam 

a necessidade de analisar as condições de trabalho favoráveis ao estresse, a partir de aspectos 

multifatoriais e não somente dos riscos inerentes à profissão. Os mesmos autores observaram 

em seu estudo, como principal aspecto de insatisfação com as condições laborais, a limitação 

de recursos tecnológicos para atuação profissional, compreendendo esses recursos como o 

conhecimento técnico e tecnologias.  

Dessa forma, é importante mencionar as principais diferenças identificadas entre 

as condições de trabalho de policiais na América Latina, quando comparadas com policiais da 

América do Norte e da Europa. Nesses continentes, o investimento em novas tecnologias e a 

capacitação de policiais não são apontados como problemas recorrentes (CAMAROTA; 

PARDIÑAS, 2015; FIGUEIREDO-FERRAZ et al., 2014; VIOLANTI, 2016). Não obstante, é 
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possível perceber semelhanças nas condições laborais e nos impactos na vida de policiais, 

tanto na América Latina quanto na Europa e na América do Norte, a exemplo da dificuldade 

de comunicação com chefias, das burocracias relacionadas à atividade policial e do pouco 

reconhecimento da população e da mídia (BRUNETTO, 2015; CAMAROTA; PARDIÑAS, 

2015; FIGUEIREDO-FERRAZ et al., 2014; WATTS; LUCRECIA, 2016). 

 Outro aspecto mencionado se refere aos riscos aos quais policiais estão 

constantemente expostos e às consequências para a saúde, gerando, por vezes, incapacidade 

para o trabalho (BRUNETTO, 2015; GARBARINO; MAGNAVITA, 2015; WATTS; 

LUCRECIA, 2016). Ao mesmo tempo, verifica-se que, em alguns países da América Latina, 

as polícias possuem recursos humanos pouco desenvolvidos para a observação e o cuidado 

frente aos impactos das condições de trabalho do policial (COSTA et. al. 2007; WATTS; 

LUCRECIA, 2016). No próximo tópico será tratado, especificamente, o contexto de trabalho 

do policial militar no Brasil, considerando suas singularidades diante do trabalho de outras 

polícias.  

 

2.4.4 Contexto de trabalho do policial militar no Brasil 

 

Conforme mencionado nos tópicos anteriores, as atividades e as condições de 

trabalho de policiais em diferentes países do mundo possuem diversas semelhanças 

(BRUNETTO, 2015; CAMAROTA; PARDIÑAS, 2015; FIGUEIREDO-FERRAZ et al., 2014; 

WATTS; LUCRECIA, 2016). No entanto, algumas características são próprias da história e da 

cultura de determinada instituição policial. O Brasil é um dos poucos países que ainda 

mantem um sistema de polícia militarizado. Essa associação com a militarização, suas 

características e seus aspectos organizacionais próprios, interferem diretamente nas atividades 

e condições de trabalho do policial militar (PRADO, 2015).  

Como exemplo dessa interferência, pode-se citar: a proibição da sindicalização e 

de greves contra condições de trabalho desfavoráveis ao policial, a forma como os policiais 

são punidos dentro do regime disciplinar e o sistema previdenciário com benefícios limitados, 

quando comparados a outras profissões (BRASIL, 1998; PRADO, 2015). Desse modo, 

verifica-se que policiais militares possuem direitos e deveres semelhantes aos das forças 

armadas e diferentes dos demais servidores públicos (PRADO, 2015). Alguns estudos 

mencionam que a desmilitarização da polícia poderia proporcionar melhorias nas condições 

de trabalho (PRADO, 2015; SOUZA; DANIEL, 2017). Entretanto, propostas de 

desmilitarização ainda seguem como sugestão de emenda constitucional (PRADO, 2015).  
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Enquanto isso, as atividades de policiais militares são identificadas a partir da 

violência e da rigidez associadas ao militarismo (PRADO, 2015; SOUZA; DANIEL, 2017). 

Marques, Moraes e Portes (2003) ressaltam o despreparo para a atuação e o pouco 

investimento em capacitação como possibilidades para o agravo da violência policial. Por 

outro viés, atos de agressividade também são compreendidos a partir de aspectos relacionados 

ao desempenho das atividades policiais e à interferência na saúde mental (FIGUEIREDO-

FERRAZ et al., 2014; RODRIGUES, 2014; VEIGA, 2011). Apesar da população se mostrar a 

principal prejudicada nessa relação entre violência e atividade policial, as críticas e a 

desaprovação da sociedade sobre o trabalho desses profissionais também repercutem na 

insatisfação laboral (BRUNETTO, 2015; MARQUES; MORAES; PORTES, 2003).  

Desse modo, os estudos procuram compreender aspectos associados à insatisfação 

do policial militar brasileiro com seu trabalho e apontam para a própria instituição, e não 

somente para o tipo de atividade que realizam (MINAYO; ADORNO, 2013; MORAES; 

MARQUES; PORTES, 2003). Verifica-se, portanto, que aspectos sociais e profissionais 

interferem na maneira como os policiais avaliam suas atividades e suas condições de trabalho. 

Nesse cenário, entre os principais motivos de reclamação estão a caracterização de um poder 

hierárquico rígido e punitivo e a desvalorização e pouco reconhecimento profissional por 

parte dos superiores e da população (CASSUNDÉ at. al., 2015; MINAYO; ADORNO, 2013). 

Quanto aos aspectos relacionados às próprias condições de trabalho, os principais fatores de 

descontentamento fazem referência aos baixos salários, aos equipamentos de uso pessoal e de 

segurança inadequados, à insegurança e aos riscos constantes (CASSUNDÉ et. al. 2015; 

MINAYO; ADORNO, 2013; MORAES; MARQUES; PORTES, 2003). 

Em função desses aspectos, alguns estudos mencionam as más condições de 

trabalho como fontes estressoras, que aumentam a propensão ao estresse (BUGALHO; NETO, 

2017; COSTA, et al., 2007; VEIGA, 2011). A própria Classificação Brasileira de Ocupações, 

já define a atividade do policial militar como propensa à pressão e ao estresse (BRASIL, 

2010). Além disso, outros pesquisadores apontam que as condições de trabalho identificadas 

como fontes de estresse também podem ser desencadeadoras de adoecimento mental, como 

ansiedade, depressão e tentativa ou ideação suicida (COSTA, et al., 2007; FIGUEIREDO-

FERRAZ et al., 2014; LIMA; BLANK; MENEGON, 2015; LIMA FILHO; CASSUNDÉ, 

2015; MINAYO; ASSIS; OLIVEIRA, 2011; VEIGA, 2011). Nesse sentido, o próximo 

capítulo abordará o adoecimento mental de policiais militares e suas consequências, 

considerando como principais construtos de adoecimento associados à atividade policial: o 

estresse, a ansiedade, a depressão e a ideação suicida. 
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3 A ATIVIDADE POLICIAL E SUAS RELAÇÕES COM O ADOECIMENTO 

MENTAL  

 

Este capítulo visa discorrer sobre os construtos relacionados à saúde mental e, 

sobretudo, associados à atividade policial. Espera-se abordar: o estresse, a ansiedade, a 

depressão e a ideação suicida, variáveis de interesse nesta dissertação. Para além desses 

construtos, também abordará o conceito de agressividade, comportamento que se pretende 

explicar nesse estudo. 

 

3.1 Estresse e atividade policial 

 

Como abordado no capítulo anterior, a maioria dos estudos sobre atividade 

policial destaca os aspetos estressores dessa função (COSTA, et al., 2007; FIGUEIREDO-

FERRAZ et al., 2014; LIMA; BLANK; MENEGON, 2015; LIMA FILHO; CASSUNDÉ, 

2015; MINAYO; ASSIS; OLIVEIRA, 2011; VEIGA, 2011). Para Lipp (2004), o estresse pode 

ser compreendido como um repertório de respostas adaptativas do organismo e do psiquismo, 

quando o indivíduo é exposto a eventos que desequilibram seu processo de homeostase. 

Nesses casos, a pessoa percebe os estímulos estressores e é gerada uma tensão que pode se 

apresentar tanto em respostas físicas quanto psicológicas, sendo os sintomas mais comuns: a 

irritabilidade, a dificuldade de concentração, a insônia, a ansiedade e, em alguns casos, a 

insegurança (STRAUB, 2005). Esse estado de tensão se mostra imprescindível, por ser uma 

resposta adaptativa que garante a sobrevivência e a busca pelo retorno à homeostase 

(ESTEVES; GOMES, 2013; STRAUB, 2005), em que, em sua maioria, a consequência é o 

desgaste físico e emocional (ESTEVES; GOMES, 2013).  

Os impactos do estresse podem ser considerados positivos ou negativos para os 

indivíduos, a depender da frequência, da intensidade e da resposta adaptativa que são 

apresentadas (ALMEIDA et. al, 2017; ESTEVES; GOMES, 2013; STRAUB, 2005). No que 

se refere ao ambiente de trabalho, nota-se, cada vez mais, que as consequências negativas do 

estresse geram prejuízos ao trabalhador (ESTEVES; GOMES, 2013). Especificamente no que 

tange ao contexto policial, apesar da atividade ser compreendida como potencialmente 

estressora (BRASIL, 2010), não é possível identificar um aspecto único que seja 

inerentemente estressor, tendo em vista que não existe uma variável considerada como 

estressora para todas as pessoas (STRAUB, 2005). Neste campo, menciona-se que fatores 
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relacionados à história de vida e à resistência adquirida por meio de experiências ao longo da 

vida funcionam como variantes e podem interferir em fatores de proteção frente aos agentes 

estressores (LIMONGI-FRANÇA; RODRIGUES, 2012). No entanto, quando tais recursos 

não são desenvolvidos, o estresse pode se tornar preocupante.  

Segundo Lipp (2004), o estresse se caracteriza por quatro fases: fase de alerta, 

fase de resistência, fase da quase exaustão e fase da exaustão. A fase de alerta é considerada 

uma fase positiva, na qual o indivíduo fará uso do seu repertório físico e psicológico para 

resolver a situação desafiadora. Na resistência, o indivíduo, ao ser exigido acima da sua 

capacidade de resposta, entra em situação de desconforto físico e/ou emocional. Na quase 

exaustão, o indivíduo ainda apresenta alguma resistência aos fatores estressores, entretanto já 

demonstra fragilidade, podendo aparecer os primeiros sintomas de adoecimento psíquico e/ou 

emocional. A quarta fase é a mais preocupante, quando o indivíduo não conseguiu solucionar 

as situações estressoras e passou por todas as fases anteriores. Essa é a fase aguda do estresse, 

havendo uma quebra na resistência do indivíduo, podendo desencadear doenças de cunho 

físico e psicológico (LIPP, 2004). 

Embora a fase de exaustão seja a mais preocupante, fases anteriores também 

devem ser avaliadas com cautela, principalmente com o público de policiais militares. No 

estudo desenvolvido por Costa et al. (2007), o estresse se fez presente em suas quatro fases 

(alerta, resistência, quase-exaustão e exaustão). Na amostra, 47,4% dos policiais apresentaram 

algum nível de estresse, sendo a maior prevalência (39,8%) na fase de resistência, e sendo as 

mulheres as mais afetadas. Não foram encontradas associações significativas entre postos 

hierárquicos e estresse. Entre os sintomas, os psicológicos foram os mais preponderantes, 

destacando-se: o nervosismo, a irritabilidade excessiva, a raiva prolongada, a irritabilidade 

sem causa aparente e a perda do senso de humor. Apesar dos dados indicados sobre os níveis 

elevados de estresse associados à sintomas físicos e psicológicos, deve-se ponderar que a 

medida utilizada (Inventário de Sintomas de Estresse para adultos) avaliou quadros gerais de 

estresse, negligenciando as peculiaridades do estresse laboral, o que, segundo os proponentes, 

deve ser observado em estudos futuros.  

A diferenciação entre estresse geral e estresse laboral demonstra ser necessária 

para identificação de demandas organizacionais específicas. O estresse ocupacional poder ser, 

portanto, compreendido a partir da própria percepção do indivíduo sobre as demandas do 

trabalho que julgue estressoras e, ao exceder sua habilidade de enfrentamento, tais situações 

provocam no sujeito reações negativas (PASCHOAL; TAMAYO, 2004). Nesse contexto, os 

estressores no local de trabalho podem afetar diretamente o desempenho dos trabalhadores em 
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sua função, bem como o cotidiano da vida externa ao trabalho e a saúde física e mental 

(BEEHR, 2014; NELSON; SMITH, 2016; TYAGI; LOCHAN DHAR, 2014).  

Para avaliar, especificamente, o estresse laboral em policiais militares, Almeida et. 

al. (2017) utilizaram a Escala de Estresse no Trabalho (EET), validada por Paschoal e Tamayo 

(2004). Considerando as três categorias de classificação (baixo, médio e alto), os autores 

observaram que: a maioria dos participantes (72,39%) apresentou nível médio de estresse 

ocupacional, 16,99% demonstraram nível alto e 10,62% nível baixo. Quando analisados os 

itens isoladamente, considerando uma escala de 1 a 5, notou-se que a maioria: sente-se 

incomodada com a deficiência nos treinamentos para capacitação profissional (item 13 – 

média 3,51); fica irritada com a discriminação/favoritismo no ambiente de trabalho (item 12 – 

média 3,40); sente-se angustiada com as poucas perspectivas de crescimento na carreira (item 

16 – média 3,37); e fica irritada por ser pouco valorizada por seus superiores (item 15 – média 

3,04). Como consequências do estresse oriundo do ambiente laboral, os autores destacam 

implicações em nível individual, grupal e organizacional. Em maior prevalência, notou-se os 

danos individuais repercutidos em aspectos psicológicos, como o uso abusivo de 

medicamentos, a irritabilidade constante, a explosão emocional e um grande nível de tensão 

(ALMEIDA et. al., 2017).  

Nessa perspectiva, percebe-se que as consequências provenientes do estresse 

laboral podem impactar em riscos diretos ao sujeito (ALMEIDA et. al. 2017; OLIVEIRA; 

BARDAGI, 2009; BEEHR, 2014; COSTA et. al., 2007; NELSON; SMITH, 2016). E, se não 

tratados, tais sintomas podem favorecer o adoecimento mental (ALMEIDA et. al. 2017; 

FIGUEIREDO-FERRAZ et al., 2014; LIMA; BLANK; MENEGON, 2015; LIMA FILHO; 

CASSUNDÉ, 2015; NELSON; SMITH, 2016). Por isso, algumas estratégias para minimizar 

o nível de estresse podem ser compreendidas através de recursos físicos, psíquicos e sociais, a 

exemplo da prática de exercício físico, do acompanhamento em processo terapêutico e da 

revisão das atividades laborais (LIMONGI-FRANÇA; RODRIGUES, 2012). Tais estratégias 

devem ser utilizadas, prioritariamente, para prevenção, evitando o desencadeamento de 

adoecimento mental (KOMPIER; KRISTENSEN, 2003). Apesar disso, é possível perceber 

que, no contexto de cuidados com a saúde mental de policiais militares, ações de prevenção 

ainda são negligenciadas pelas corporações (ALMEIDA et al., 2017; COSTA et al., 2007).  

Com efeito, os estudos indicam que fontes de estresse relacionadas à atividade 

policial podem desencadear quadros de adoecimento mental, como: ansiedade, depressão e 

tentativa e/ou ideação suicida (ACQUADRO MARAN, 2015; COSTA, et al., 2007; 

FIGUEIREDO-FERRAZ et al., 2014; LIMA; BLANK; MENEGON, 2015; LIMA FILHO; 
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CASSUNDÉ, 2015; MINAYO; ASSIS; OLIVEIRA, 2011; VEIGA, 2011), o que pode gerar 

consequências expressivas nos níveis de agressividade desses profissionais (SALES, 2013). 

 

3.2 Adoecimento mental em policiais militares  

 

O adoecimento mental de policiais militares pode ser compreendido, em parte, 

pelos problemas constituintes da rotina de trabalho desses profissionais (ALMEIDA et al., 

2017; BOWLER et al., 2016; COSTA, et al., 2007; FIGUEIREDO-FERRAZ et al., 2014; 

LIMA; BLANK; MENEGON, 2015; LIMA FILHO; CASSUNDÉ, 2015; MINAYO; ASSIS; 

OLIVEIRA, 2011; SALES, 2013; VEIGA, 2011). As condições de trabalho exaustivas e 

insalubres, por vezes com equipamentos de segurança defasados, podem deixar o profissional 

em situação de vulnerabilidade ao estresse (ALMEIDA et al., 2017; LIMA; BLANK; 

MENEGON, 2015; LIMA FILHO; CASSUNDÉ, 2015; SALES, 2013). Para além desses 

fatores, problemas relacionados à violência simbólica, como o assédio moral, a humilhação, o 

abuso de autoridade e as punições veladas, são mencionados em alguns estudos como as 

principais causas de sofrimento de policiais militares e apontados como influência para a 

propagação de violência na atuação profissional (FIGUEIREDO-FERRAZ et al., 2014; 

SALES, 2013; VIOLANTI, 2016).  

Entre as principais características relacionadas ao adoecimento mental de policiais, 

destacam-se os transtornos relacionados à ansiedade e à depressão (BOWLER et al., 2016; 

LIMA FILHO; CASSUNDÉ, 2015; MINAYO; ASSIS; OLIVEIRA, 2011; SALES, 2013; 

VEIGA, 2011) e a tentativa e/ou ideação suicida (COSTA, et al., 2007; SALES, 2013; 

STANLEY; HOM; JOINER, 2016). A ansiedade pode ser caracterizada por um conjunto 

complexo de emoções, como amargura, angustia, aflição e agonia, no qual o medo se torna 

predominante (SERRA, 1980). Moreira e Medeiros (2007), por outro lado, definem a 

ansiedade como um estado emocional desagradável, de caráter antecipatório a um evento 

futuro, acompanhado de desconfortos somáticos e, frequentemente, relacionado à emoção de 

medo. A compreensão de Pitta (2011) expande essa perspectiva, identificando a ansiedade 

como um estado emocional natural, que possibilita ao ser humano proteção frente a perigos ou 

ameaças, sendo tal característica fundamental para a sobrevivência. 

Assim como em relação à ansiedade, são múltiplas as definições de depressão. 

Entre os sintomas mais comuns estão o humor triste e o desânimo (BECK; ALFORD, 2011). 

No entanto, sintomas cognitivos e psicomotores também são característicos de estados 

depressivos, como estupor, lentidão, sintomas psicóticos, além de fenômenos neuronais e 
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endócrinos (DALGALARRONDO, 2008). Bahls (2002) destaca a depressão a partir de 

pensamentos e sentimentos negativos, que surgem, muitas vezes, acompanhados a sintomas 

de ansiedade, como taquicardia e sudorese. Desse modo, percebe-se que, além das 

características específicas de ansiedade e depressão, existe uma associação entre esses dois 

construtos que, muitas vezes, apresentam-se associados em transtornos mentais (SANTOS, 

2016; MENDES, 2017).  

Apesar dos conceitos citados serem identificados a partir dos atributos já 

mencionados, sintomas pontuais referentes a aspectos ansiosos ou depressivos não classificam 

o sujeito como possuidor de um transtorno mental (DALGALARRONDO, 2008). Para a 

classificação de transtornos mentais, é necessário, além de analisar as características e 

sintomas, verificar também se esses se apresentam de forma estável e duradoura ou mutáveis 

e momentâneos (DALGALARRONDO, 2008; MENDES, 2017). Compreende-se, portanto, 

que aspectos relacionados à saúde e ao adoecimento mental expandem as classificações de 

transtornos mentais (BRASIL, 2012). 

Os transtornos mentais relacionados à ansiedade e à depressão também podem ser 

compreendidos e classificados a partir de manuais de avaliação, como o Código Internacional 

de Doenças (CID-10) e o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-5). 

As classificações de transtornos ansiosos no CID-10 incluem os transtornos fóbico-ansiosos 

(F40), que, entre outras características, são representados pelo medo desproporcional aos 

eventos e antecipação de ameaça futura. Já a classificação F41, compreendida como “Outros 

transtornos ansiosos”, possui como indícios principais as reações de tensão física, taquicardia, 

distúrbios de sono, sudorese, vertigens, distúrbios gastrintestinais, náusea e etc. Nessa 

classificação também estão presentes os transtornos mistos que compreendem a ansiedade e a 

depressão ao mesmo tempo (F41.2), de modo que não se torna possível classificar unicamente 

como um transtorno ansioso ou depressivo (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 

1997).  

No Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-5), os 

transtornos ansiosos compartilham características de medo e ansiedade excessivos, e 

perturbações comportamentais relacionadas. A ansiedade é compreendida como a antecipação 

de ameaça futura e o medo pela resposta emocional à ameaça iminente, real ou percebida. 

Para a classificação dos transtornos a partir do DSM-5, é necessário analisar as diferenças 

entre as situações que induzem medo, ansiedade ou comportamento de esquiva nos conteúdos 

cognitivos associados. Para a classificação em categorias relacionadas aos quadros mais 

característicos da ansiedade, pode-se citar o transtorno de ansiedade generalizada, o transtorno 
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de ansiedade devido a uma condição médica geral e o transtorno de ansiedade induzido por 

substância (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2013).  

Assim como os transtornos de ansiedade, os transtornos depressivos também estão 

presentes nas classificações do Código Internacional de Doenças (CID-10) e do Manual 

Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-5). As características de transtornos 

depressivos presentes no CID-10 incluem, entre outras, humor deprimido, tristeza, redução de 

energia e perda de interesse. O diagnóstico pode variar desde um episódio específico de 

depressão, o Episódio Depressivo (F32), até episódios subsequentes dos sintomas, como o 

Transtorno Depressivo Recorrente (F33). A intensidade é utilizada como parâmetro para 

diagnosticar o transtorno em níveis de gravidade, entre leve, moderado e grave. Episódios 

depressivos também ocorrem no Transtorno Afetivo Bipolar, caracterizado por 

alteração perturbadora no humor e no nível de atividade do indivíduo (ORGANIZAÇÃO 

MUNDIAL DE SAÚDE, 1997).  

Já os transtornos depressivos, compreendidos a partir do DSM-5, incluem em suas 

classificações os transtornos disruptivo da desregulação do humor, depressivo maior, 

depressivo persistente (distimia), depressivo induzido por substância/medicamento, 

depressivo devido a outra condição médica, entre outros. E, como características em comum, 

percebe-se a presença de humor triste, vazio ou irritável, que pode ser acompanhado de 

alterações somáticas e cognitivas (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2013).  

De acordo com dados da Organização Mundial de Saúde, o Brasil é apontado como 

recordista mundial em casos de transtornos de ansiedade, representando 9,3% da população brasileira. 

Já os transtornos depressivos constituem um grupo crescente na população geral, atingindo, 

atualmente, cerca de 5% da população mundial. Tal adoecimento é identificado como a maior 

causa de incapacitação no mundo e considerado um dos principais motivos para as tentativas 

de suicídio (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 2017). Apesar do suicídio envolver 

múltiplos fatores, os transtornos mentais são apontados como principais influências de 

vulnerabilidade ao ato suicida, sobretudo quando somados a outras variáveis de risco 

(BOTEGA, 2014).  

A compreensão do suicídio para a Organização Mundial de Saúde (2006) engloba 

uma perspectiva multidimensional, que resulta de uma interação complexa entre fatores 

ambientais, sociais, fisiológicos e genéticos. Aquino (2009) e Souza, Minayo e Malaquias 

(2002) apontam uma outra visão para a compreensão desse fenômeno, na qual o suicídio é 

analisado a partir de três modelos: o sociológico, o psicológico e o nosológico. O modelo 

sociológico trata da influência das estruturas sociais e culturais sobre o comportamento 
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suicida. Do mesmo modo, o psicológico enfatiza os aspectos psíquicos que motivam tal ação. 

Por outro lado, o nosológico investiga o suicídio como um transtorno psiquiátrico. 

Em uma compreensão de modo continuum, Aquino (2009) classifica ainda o 

suicídio em três categorias: ideação suicida, tentativa de suicídio e suicídio consumado. Dessa 

forma, esse continuum: se inicia com ideias de suicídio, através de pensamentos de acabar 

com a própria vida; posteriormente, essas ideias podem avançar para o planejamento suicida, 

quando o indivíduo estabelece local, horário e como fará para levar avante a conduta de 

autodestruição; e, por fim, a tentativa de suicídio em si, podendo ou não resultar em morte 

(AQUINO, 2009).  

Klonsky e May (2015) propuseram uma teoria de três passos para a compreensão 

do suicídio, em que o primeiro passo indica que a ideação suicida resulta da combinação de 

altos níveis de dor psíquica e desesperança. O segundo traz a ativação da ideação suicida, 

quando os fatores de dor psíquica e desesperança superam a conectividade com aquilo que faz 

sentido para o indivíduo. O terceiro passo indica a progressão da ideação para as tentativas de 

suicídio como sendo facilitada a partir de fatores disposicionais, como: não ter medo da morte 

e possuir fácil acesso a meios para o suicídio.  

No Brasil, o suicídio é compreendido como um grave problema de saúde pública, 

tendo em vista que o número de casos aumenta a cada ano (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE 

SAÚDE, 2006). Dessa forma, a identificação dos riscos para o suicídio e a promoção de saúde 

mental de forma multidisciplinar e multissetorial são identificadas como práticas para 

prevenção do suicídio (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 2006). Nesse contexto, 

identifica-se que fatores de proteção atuam reduzindo os efeitos de exposição ao risco e 

diminuindo a possibilidade de ideação e, consequentemente, as tentativas e o suicídio 

propriamente dito (AQUINO, 2009; BOTEGA, 2014). 

No âmbito policial, especificamente, verifica-se que os aspectos relacionados ao 

contexto de trabalho, ao estresse laboral e ao adoecimento mental estão associados ao risco de 

suicídio (STANLEY; HOM.; JOINER, 2016). No estudo de Miranda e Guimarães (2016), 

verificou-se que, apesar dos casos de suicídio serem subnotificados ou terem as causas de 

mortes camufladas, as taxas de suicídio de policiais tendem a ser maiores que as da população 

geral. Entre os principais fatores de risco para o suicídio de policiais, as autoras destacam: as 

características do trabalho, o estresse ocupacional, a dependência química, as doenças mentais 

e os conflitos conjugais (MIRANDA; GUIMARÃES, 2016).  

O estudo de Miranda (2012), realizado com policiais militares, identificou que 

aqueles que já sofreram algum tipo de agressão (verbal ou física) no contexto de trabalho, que 
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possuem insatisfação com o trabalho e que possuem baixo nível de sociabilidade entre colegas 

e família estão mais propensos a ideações e tentativas suicidas. O estudo de Nogueira (2005) 

também identificou que as condições de trabalho, o estresse ocupacional e as condições de 

saúde mental possuem relação direta com as tentativas de suicídio entre policiais militares.  

Verifica-se, portanto, que o adoecimento mental e o sofrimento psíquico 

vivenciado por esses profissionais, no exercício de suas funções, podem ocasionar risco de 

morte, tanto pelo contexto de trabalho quanto pelos prejuízos diretos à saúde mental 

(ALMEIDA et al., 2017; COSTA, et al., 2007; FIGUEIREDO-FERRAZ et al., 2014; LIMA; 

BLANK; MENEGON, 2015; LIMA FILHO; CASSUNDÉ, 2015; SALES, 2013; MINAYO; 

ASSIS; OLIVEIRA, 2011; VEIGA, 2011).  

A título de exemplo, o estudo realizado por Lima, Blank e Menegon (2015) 

indicou alta prevalência de policiais de licença para tratamento de saúde por transtornos 

mentais e de comportamento. Entre as principais classificações dos adoecimentos, destacam-

se os transtornos relacionados ao estresse, ansiedade e depressão, dentre eles, as classificações 

contidas no bloco F40-48 da Classificação de Transtornos Mentais e de Comportamento da 

CID-10, sendo a maior prevalência F-43 (reação à estresse grave e transtornos de 

ajustamento). A segunda maior prevalência é referente ao bloco F30-39, de Transtornos do 

humor (afetivos), tendo como maior relevância o código F-32, Episódio depressivo. Para além 

das relações entre contexto de trabalho, estresse laboral e adoecimento mental de policiais 

militares, percebe-se que tal realidade também se associa a comportamentos mais agressivos 

por parte desses profissionais (COSTA, et al., 2007; SALES, 2013; VEIGA, 2011).  

 

3.3 Agressividade e atividade policial 

 

O sofrimento relacionado ao trabalho policial pode desencadear, além do 

adoecimento físico e mental, comportamentos agressivos por parte desses profissionais 

(COSTA, et al., 2007; SALES, 2013; VEIGA, 2011). Portanto, para a compreensão da 

agressividade e do comportamento agressivo de policiais militares, torna-se necessário 

conhecer, além dos construtos mencionados como facilitadores de atos agressivos, o próprio 

conceito de agressividade.  

Várias são as definições de agressividade e, inclusive, alguns estudos citam a 

dificuldade de uma definição padrão (CUNHA; GONÇALVES, 2012; GOUVEIA et al., 

2008). Desse modo, conceituar os determinantes da conduta agressiva tem se mostrado um 

grande desafio para autores de diversas linhas teóricas. Se por uma perspectiva ela é explicada 
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a partir de aspectos que abrangem tanto características psicossociais quanto microssociais e 

individuais da personalidade (ROMERO et al.,2006), por outro compreende-se o conceito de 

agressividade como parte da própria constituição subjetiva do sujeito (VILHENA; MAIA, 

2002). Já Ribeiro e Sani (2009) defendem que comportamentos agressivos não são 

espontâneos, mas que a agressão, como a maior parte dos comportamentos humanos, precisa 

ser aprendida para ser expressada.  

Sob outra perspectiva, a agressividade poderia estar relacionada à própria 

evolução humana. E, nesse sentido, “a agressão, inicialmente, teria a função de defesa contra 

qualquer tipo de ameaça, mas depois, com o desenvolvimento cultural, passou a ter outras 

funções, muitas delas prejudiciais à sua própria sobrevivência” (ALLEGRETTI, 2006, p. 17).  

 

O instinto agressivo, sim, é necessário, destina-se à luta pela sobrevivência, é natural, 

portanto, é próprio da natureza animal. No “animal homem”, instinto agressivo é 

uma marca típica de sua conduta animal, em sua luta pela sobrevivência. A 

agressividade, como tal, não implica nenhum desejo de destruir o outro, ainda que 

possa levar a essa destruição, para atingir seu objetivo, que é a sobrevivência do 

organismo. (SÁ, 1999, p. 60). 

 

Os termos agressividade e agressão são considerados intermutáveis, desta forma, 

assim como na pesquisa de Cunha e Gonçalves (2012), o presente estudo irá compreendê-los 

como sinônimos. Outro conceito comumente atrelado ao de agressividade é o de violência. De 

acordo com Sá (1999), a relação entre violência e agressividade produz visões antagônicas 

entre os estudiosos da área, sendo a violência algo mais complexo e ligado aos fatores sociais 

e a agressividade entendida sob uma perspectiva própria do ser humano enquanto ser 

biológico.  

Em geral, tal como trazido por Sisto e Oliveira (2007), os estudos em torno da 

agressividade trazem alguns sentidos, como: atividades de caráter hostil e destrutivo, 

tendências ativas voltadas ao mundo exterior, comportamentos instintivos e afirmação de si. 

Como se vê, não se tem um consenso definido sobre o tema. “No que diz respeito à definição 

dos comportamentos que são considerados agressivos, verifica-se uma variação que passa do 

ataque físico a formas mais veladas, como a maledicência” (SISTO; OLIVEIRA, 2007, p. 91). 

Pirela (2013) utilizou em seu estudo com policiais a compreensão de 

agressividade conforme teoria definida por Buss e Perry (1992). Tais autores compreendem 

esse conceito a partir de aspectos socioculturais e biológicos, podendo ser classificado 

enquanto agressão física, que refere se a ataque direto a outra pessoa, e agressão verbal, que 

pode ser manifesta pela violação de direitos do outro, injúria e ironia. Para além desses 

fatores, os autores destacam sentimentos que estão relacionados à agressividade, como a raiva 
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e a ira, sendo o primeiro compreendido por uma irritação ou fúria intensa e o segundo como 

sentimento que visa gerar danos e punição a outra pessoa. O estudo procurou investigar se os 

níveis de agressividade se alteravam após programa de motivação, no entanto, verificou-se 

que os resultados se mantiveram semelhantes antes e após o programa de intervenção.  

De um modo geral, os comportamentos policiais, assim como aqueles que 

representam ações agressivas, são compreendidos por Worden (2015) a partir de aspectos 

sociais, psicológicos e organizacionais. Nesse contexto, o uso da força pode ser caracterizado 

como necessário, desnecessário ou excessivo, sendo identificados como comportamentos-

problema aqueles que representam o uso da força em situações desnecessárias ou de forma 

excessiva. Percebe-se, portanto, uma diferenciação da intencionalidade do comportamento 

policial, a depender da forma e da circunstância em que ele é reproduzido (BOIVIN, 2017).  

Apesar das várias definições apresentadas, neste estudo será adotada a 

compreensão de que a agressividade corresponde a todo comportamento que tem a finalidade 

de provocar danos, sejam eles físicos ou psicológicos, em outros organismos, havendo a 

intencionalidade da ação por parte do agente agressor (GOMIDE, 2001; PATTERSON; 

DEBARYSHE; RAMSEY, 1992; RODRIGUES; ASSMAR; JABLONSKI, 2012).  

Patterson, DeBaryshe e Ramsey (1992) definem operacionalmente os 

comportamentos antissociais a partir da agressividade, do temperamento exaltado, da 

desobediência e do baixo controle de impulsos. Gomide (2001), por outro lado, refere-se ao 

comportamento antissocial como atos que infringem as regras sociais, ou seja, uma ação 

contra os outros, tal como o comportamento agressivo. No entando, parece não haver uma 

definição universal do comportamento antissocial, considerando que as propostas teórico-

conceituais dos autores do tema se aproximam umas das outras (SANTOS, 2008). 

Alguns estudos realizados com policiais militares buscaram investigar aspectos 

relacionados a comportamentos antissociais. No estudo de Brito e Goulart (2005), por 

exemplo, realizado em uma corporação militar, investigou-se sobre a avaliação psicológica e 

o prognóstico de comportamento desviante, como a agressividade, de policiais militares. Foi 

notado um indicativo de atos antissociais entre os militares que foram contraindicados na 

avaliação psicológica. Entre os delitos, notaram que os tipos de crimes diferem enquanto 

aqueles praticados em serviço militar (tortura, violência arbitrária, embriaguez, corrupção) e 

os crimes praticados fora do serviço (homicídio, assalto, estelionato, furto qualificado). Foi 

percebida também uma amostra significativa de policiais que praticaram suicídio e que foram 

contraindicados ou indicados com restrição no exame psicológico.  
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Assim como no estudo de Brito e Goulart (2005), que verifica a relação de 

comportamentos antissociais e fatores psicológicos anteriores ao início do trabalho policial, 

Amador (2000) problematiza alguns aspectos relacionados ao próprio trabalho policial, entre 

eles o modo como as questões referentes à violência policial são compreendidas por vieses 

burocráticos, visando, unicamente, punir o policial que cometeu algum delito, sem analisar os 

fatores relacionados à saúde. Destaca-se, ainda, que os problemas vivenciados por esses 

profissionais no contexto de trabalho podem reverberar em doenças, agressões e suicídio, 

necessitando de programas de promoção e prevenção em saúde do trabalhador (SALES, 

2013). 

Ainda em relação ao trabalho policial, a questão da agressividade é de grande 

importância nos estudos que buscam os determinantes desse tipo de conduta. Alguns autores a 

consideram elemento intrínseco da prática policial cotidiana.  

 

O trabalho policial, por sua própria natureza, não pode prescindir da agressividade 

para a sua execução, entendida esta como força de propulsão necessária, para que o 

agente público que comparece a um local de conflito possa resolver o impasse 

instalado e recompor a ordem pública rompida no mais curto espaço de tempo e com 

o menor dano possível para todas as partes envolvidas. (ALLEGRETTI, 2006, p. 

40). 

 

Partindo das problemáticas que foram expostas referentes ao trabalho policial, 

esse estudo procurou avaliar a relação entre indicadores de saúde mental (estresse, ansiedade, 

depressão e ideação suicida) e agressividade em policiais militares no exercício de suas 

funções. Para tanto, será explanado a seguir o método utilizado para alcançar os objetivos, 

bem como os resultados encontrados e a discussão pertinente.  
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4 MÉTODO 

 

4.1 Delineamento e Hipóteses 

 

O estudo se pauta em delineamento correlacional, de natureza ex post facto, 

considerando como variáveis antecedentes as condições de trabalho, o estresse, a ansiedade, a 

depressão e a ideação suicida; e, consequente, a agressividade. Inicialmente, para avaliar as 

associações observadas em modelos nos quais as condições de trabalho explicam, 

isoladamente, o estresse laboral, a ansiedade e a depressão, bem como naqueles em que estas 

últimas são empregadas para compreender a agressividade, elaboraram-se cinco hipóteses.  

As primeiras hipóteses estimam que o contexto do trabalho, avaliado por meio dos 

fatores “organização do trabalho”, “condições de trabalho” e “relações socioprofissionais”, 

atuam como antecedente na explicação do estresse laboral (Hipótese 1), da depressão 

(Hipótese 2), da ansiedade (Hipótese 3), da ideação suicida (Hipótese 4) e da agressividade 

(Hipótese 5), respectivamente.  

As conjecturas supracitadas têm como base o estudo de Minayo, Assis e Oliveira 

(2011), cujos resultados apontam que o contexto de trabalho policial, avaliado de forma 

negativa com excessiva jornada de trabalho, pouco tempo para descanso e lazer, precárias 

condições materiais e técnicas, baixos salários, entre outras características, é responsável pelo 

aumento dos níveis de estresse laboral. Para esses autores, o trabalho é uma fonte de estresse e 

um gerador de enfermidades, estando o adoecimento físico associado com a sobrecarga de 

trabalho e o sofrimento psíquico, sendo os sintomas depressivos e de ansiedade os de maior 

prevalência. Outros estudos, desenvolvidos com forças de segurança e policiais militares, 

também identificam que o contexto laboral, negativamente avaliado, prediz o estresse 

ocupacional (ESTEVES; GOMES, 2013; LIMA FILHO; CASSUNDÉ, 2015). Para além 

desses aspectos, as características do trabalho, o estresse ocupacional e as doenças mentais 

são citadas como alguns dos principais fatores de risco para o suicídio de policiais 

(MIRANDA, 2012; MIRANDA; GUIMARÃES, 2016; NOGUEIRA, 2005).  

Ao mesmo tempo, Santos (2016) verificou que os policiais mais propensos a 

desenvolverem depressão são aqueles que estão mais esgotados com o trabalho e possuem 

piores relações interpessoais. Tais elementos explicaram 50% da variância para a depressão. 

Também se identifica que a falta de cuidado com situações de estresse e de sofrimento mental, 

principalmente relacionados à ansiedade e à depressão, favorecem ações mais violentas por 

parte de policiais (MINAYO; ASSIS; OLIVEIRA, 2011). Verificou-se que índices elevados de 
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agressividade estão diretamente associados à vulnerabilidade ao estresse e depressão (VEIGA, 

2011). Tais estudos deram ensejo à elaboração das próximas hipóteses: Hipótese 6: O estresse 

laboral explicará a agressividade; e Hipótese 7: O adoecimento mental, medido por meio da 

ansiedade, da depressão e do risco de suicídio, atuará como um preditor da agressividade. 

Em seguida, uma vez constatado que os estudos mencinoados se propõem a 

analisar a agressividade, direta ou indiretamente, por meio de construtos isolados, buscou-se 

analisar um modelo integrativo (Figura 1), cuja hipótese alternativa pressupõe sua adequação. 

Neste modelo, conjectura-se que o contexto de trabalho eleva os índices de estresse laboral; 

que, por sua vez, favorece o adoecimento mental, influenciando o aumento da agressividade. 

 

4.2 Amostra 

 

Contou-se com uma amostra de 229 policiais militares, com idades entre 19 e 71 

anos (M = 38,91; DP 9,65), a maioria do sexo masculino (79,9%), casada ou em união estável 

(61,6%). Quanto à escolaridade, os participantes se distribuíram entre os níveis de ensino 

médio (24,5%), superior incompleto (30,6%) e superior completo (45%). No que se refere à 

religião, 49,3% indicaram ser católicos, 25,3% evangélicas, 3,1% espíritas e 3,9% de outros 

grupos religiosos; alguns ainda declararam não ter religião (14%) ou deixaram de responder à 

pergunta (4,4%). Esta amostra foi composta por soldados (39,7%), cabos (20,5%), sargentos 

(19,7%), subtenentes (2,6%), tenentes (5,2%), capitães (3,9%), major (2,9%), tenentes-

coronéis (3,1%), e 2,6% que não responderam. No momento da coleta, 46,3% atuavam no 

policiamento ostensivo, 43,2% desenvolvendo atividades administrativas, 9,2% em ambas e 

1,3% não responderam.  

 

4.3 Instrumentos de coleta de dados 

 

Os participantes responderam a um questionário composto pelos instrumentos 

descritos a seguir.  

Inventário de Trabalho e Riscos de Adoecimento (ITRA) (ANEXO A) – O 

Inventário de Trabalho e Riscos de Adoecimento foi criado e validado, inicialmente, por 

Ferreira e Mendes (2003). Essa versão sofreu algumas modificações e a mais atual refere-se a 

um estudo de revalidação do instrumento com uma amostra de 5.437 trabalhadores de 

empresas públicas federais do Distrito Federal (MENDES; FERREIRA, 2007). O instrumento 

tem como objetivo rastrear fatores que possam ser potenciais de adoecimento dentro das 
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instituições/organizações de trabalho, pois permite uma análise objetiva de “antecedentes, 

medidores e efeitos do trabalho no processo de adoecimento” (MENDES; FERREIRA, 2007, 

p. 111). O instrumento é composto por quatro escalas, a saber: Escala de Avaliação do 

Contexto de Trabalho (EACT); Escala de Custo Humano no Trabalho (ECHT); Escala de 

Indicadores de Prazer-Sofrimento no Trabalho (EIPST) e Escala de Avaliação dos Danos 

Relacionados ao Trabalho (EADRT). 

Para os fins específicos deste estudo, entre as escalas do ITRA, foi utilizada 

apenas a Escala de Avaliação do Contexto de Trabalho (EACT), composta por 31 itens, 

distribuídos entre os fatores “condições de trabalho” (10 itens; por exemplo, “O ritmo de 

trabalho é excessivo”; alfa = 0,89), “organização” (11 itens; por exemplo, “As tarefas não são 

claramente definidas”; alfa = 0,72) e “relações socioprofissionais” (10 itens; por exemplo, 

“Existem dificuldades na comunicação entre chefias e subordinados”; alfa = 0,87), 

respondidos por meio de uma escala de cinco pontos, tipo Likert, com os seguintes extremos: 

1 = Nunca e 5 = Sempre.  

Escala de Estresse no Trabalho (EET) (ANEXO B) – Essa escala foi criada para 

avaliar, especificamente, o estresse ocupacional. Para sua validação, foi, inicialmente, 

aplicada em 437 trabalhadores de organizações públicas e privadas, sendo 249 homens e 188 

mulheres, encontrando 31 itens que se propunham avaliar estresse relacionado ao trabalho. 

Posteriormente, uma nova versão da escala foi proposta, incluindo 21 itens (por exemplo: “A 

forma como as tarefas são distribuídas em minha área tem me deixado nervoso”; “O tipo de 

controle existente no meu trabalho me irrita”). A análise fatorial confirmou a existência de um 

único fator e obteve um coeficiente alfa de Cronbach equivalente a 0,91. Sua escala de 

respostas é do tipo Likert, de cinco pontos, variando entre 1 “discordo totalmente” a 5 

“concordo totalmente” (PASCHOAL; TAMAYO, 2004).  

Questionário de Saúde Geral (QSG-12) (ANEXO C) – O QSG foi desenvolvido 

para rastrear transtornos mentais comuns na clínica geral e na atenção primária (PASQUALI 

et al., 1994). Após o desenvolvimento de sua versão original, composta por 60 itens, é 

possível encontrar versões do QSG contendo 30, 28, 20 e 12 itens. A versão utilizada neste 

estudo, composta por 12 itens, foi validada por Gouveia et al. (2003), na qual os resultados 

indicaram uma medida bifatorial, representada pelos fatores ansiedade (4 itens; α = 0,66; por 

exemplo, Tem notado que está agoniado) e depressão (8 itens; α = 0,81; por exemplo, Tem 

pensado que não serve para nada). Seus itens são respondidos em função do quanto a pessoa 

tem experimentado uma série de sintomas descritos em cada item. Sua pontuação pode ser 

expressa tanto em nível de pontuação total quanto por seus dois fatores: ansiedade e 
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depressão. Utiliza-se uma escala de resposta com quatro pontos. Para os itens que negam a 

saúde mental (por exemplo, “Suas preocupações lhe têm feito perder muito sono?”; “Tem se 

sentido pouco feliz e deprimido?”), as alternativas de resposta variam entre 1 = 

Absolutamente não e 4 = Muito mais que de costume; em caso de itens afirmativos (por 

exemplo, “Tem se sentido capaz de tomar decisões?”; “Tem podido concentrar-se bem no que 

faz?”), as respostas podem variar de 1 = Mais que de costume a 4 = Muito menos que de 

costume. Portanto, a maior pontuação é indicação de pior nível de saúde mental.  

Escala Multi-Atitudinal de Tendência ao Suicídio (EMTAS) (ANEXO D) – A 

Escala Multi-Atitudinal de Tendência ao Suicídio foi originalmente desenvolvida por Orbach 

et al. (1991), a partir da premissa de que o comportamento suicida evolui em torno de um 

conflito básico entre quatro tipos de atitudes diante da vida e da morte. Neste estudo, foi 

utilizada a versão adaptada ao contexto brasileiro (AQUINO, 2009), composta por 20 itens, 

cujos conteúdos operacionalizam, equitativamente, os quatro fatores originais: Atração pela 

vida (α = 0,83; por exemplo, “gosto de muitas coisas na vida”); Repulsão pela vida (α = 0,76; 

por exemplo, “acho que não sou muito importante para a minha família”); Atração pela morte 

(α = 0,76; por exemplo, “acredito que a morte pode trazer um grande alívio ao sofrimento”); e 

Repulsão pela morte (α = 0,83; por exemplo, “o pensamento que um dia vou morrer me 

assusta”). Para responder, o participante utiliza uma escala Likert de cinco pontos, em que 1 = 

Discordo totalmente e 5 = Concordo totalmente. Com o fim de tornar mais parcimoniosa a 

interpretação desse instrumento, procurou-se desenvolver, a partir dos seus fatores, um 

indicador geral de risco para o suicídio (IGRS). 

Questionário de Agressão de Buss-Perry (BPAQ) (ANEXO E) – Elaborado 

originalmente em língua inglesa por Buss e Perry (1992), esse instrumento está composto por 

29 itens que avaliam a agressão em quatro dimensões, a saber: agressão física, agressão 

verbal, raiva e hostilidade. A versão brasileira foi adaptada e validada por Gouveia et al. 

(2008), sendo composta por 26 itens distribuídos entre as quatro dimensões da escala original: 

Agressão Física (7 itens; α = 0,65; por exemplo, “Se alguém me bater, eu bato de volta”.); 

Agressão Verbal (3 itens; α = 0,52; por exemplo, “Eu não consigo ficar calado (a) quando as 

pessoas discordam de mim”); Raiva (6 itens; α = 0,71; por exemplo, Alguns amigos dizem 

que sou cabeça quente”); e Hostilidade (11 itens; α = 0,62; por exemplo, Quando as pessoas 

são muito gentis, duvido de suas intenções), respondidos em escala de cinco pontos, tipo 

Likert, com os seguintes extremos: 1 = Discordo totalmente e 5 = Concordo totalmente. Seus 

itens também compõem um fator geral de agressão, de modo que maiores pontuações na 

escala indicam maiores níveis de agressividade.  
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Na última parte do questionário, nomeada Caracterização da Amostra, 

apresentaram-se perguntas como sexo, idade, escolaridade, religião, classe social, posto, renda 

familiar etc. além de algumas questões referentes ao tempo de trabalho e aos cuidados com a 

saúde mental (APÊNDICE A). 

Para a escolha dessas medidas, levaram-se em consideração, além dos construtos 

que se propõem a avaliar, seus parâmetros psicométricos e dados de validação para o contexto 

brasileiro. 

 

4.4 Procedimento 

 

O acesso aos participantes foi autorizado pela Secretaria de Segurança Pública do 

Estado e pelo Comando Geral da Polícia Militar. Inicialmente, enviou-se um ofício para as 

instituições, apresentando o projeto de pesquisa e solicitando a autorização. Para garantir a 

efetividade e o respaldo ético, após as autorizações das instituições responsáveis, o projeto foi 

submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa, conforme estabelecido na resolução 466/12 do 

Conselho Nacional de Saúde. Levando em consideração os critérios estabelecidos nessa 

resolução, o estudo foi aprovado (Parecer nº 2.178.315; Certificado de Apresentação para 

Apreciação Ética - CAAE nº 70601517.6.0000.5054).  

 A aplicação dos instrumentos foi realizada em momento posterior, por uma 

psicóloga treinada. Para tanto, com os documentos de autorização da Secretaria de Segurança 

do Ceará e do Comando Geral da Polícia Militar e o parecer do Comitê de Ética e Pesquisa, a 

psicóloga se dirigiu aos quarteis de policiamento, incialmente, para apresentar o projeto de 

pesquisa aos comandantes de cada unidade. Após a autorização do comandante da unidade, 

foi explicado aos policiais o objetivo da pesquisa, convidando-os a participarem do estudo. 

Para aqueles que aceitaram, foi apresentado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(APÊNDICE B) para que fosse assinado, assegurando assim, o consentimento livre e 

esclarecido; somente após o consentimento, os instrumentos foram aplicados. O questionário 

foi aplicado nos quartéis, de forma individual ou coletiva, sendo necessário um tempo médio 

de 30 minutos para a sua conclusão. 

 

4.5 Análise dos dados 

 

As análises foram realizadas por meio dos programas IBM SPSS Statistics 22 e 

Amos 22. Inicialmente, além das estatísticas descritivas (medidas de dispersão e tendência 
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central), efetuaram-se correlações r de Pearson e ρ de Spearman, e regressões lineares simples 

e múltiplas, para observar as relações entre as variáveis consideradas no estudo; e o cálculo da 

consistência interna (alfa de Cronbach), com o propósito de avaliar a precisão dos 

instrumentos utilizados. Ainda, para avaliar a normalidade dos dados foram feitas análises das 

distribuições, verificando assimetria, curtose, testes Kolmogorov-Smirnov e Shapiro-Wilk; 

por fim, analisaram-se os QQ-Plots (Normal Quantile-quantile Plot) (ANEXO F) das 

variáveis. Estas análises foram efetuadas por meio do primeiro programa. Em seguida, a fim 

de estruturar o modelo explicativo da agressividade em policiais militares e apresentar os 

indicadores da sua adequação, utilizou-se o AMOS 22. Nessa análise, foi considerada a matriz 

de covariância e empregado o estimador ML (Maximum Likelihood), bem como os seguintes 

indicadores de ajuste (BYRNE, 2016; KAPLAN, 2008; TABACHNICK; FIDELL, 2007): 

- Razão χ² / g.l. (qui-quadrado / graus de liberdade), sendo recomendáveis valores 

entre 2 e 3, porém admitindo-se até 5 como indicativo de um ajustamento adequado; 

- Goodness-of-fit Index (GFI): Trata-se de uma medida de variabilidade explicada 

pelo modelo, seus valores podem variar entre zero (mau ajuste) e um (ajuste perfeito), 

considerando-se como aceitáveis valores superiores a 0,90;  

- Comparative Fit Index (CFI): Consiste em um indicador de comparação da 

matriz de covariância proposta pelo modelo com aquela realmente observada, valores 

superiores a 0,90 expressam a adequação do modelo; 

- Root-mean-square Error of Approximation (RMSEA): Nesse índice, valores 

mais próximos de zero sinalizam um melhor ajuste. Segundo Hooper, Coughlan e Mullen 

(2008), valores entre 0,05 e 0,08 indicam um ajuste satisfatório, podendo ser considerados 

valores até 0,10; 

- Root Mean Square Residual (RMR): Esse indicador tem como referência os 

residuais, sendo o ajuste do modelo avaliado a partir de um resultado com valores menores ou 

próximos a 0,05; e  

- Tucker-Lewis coeficiente (TLI): Este é considerado um indicador global de 

adequação do modelo, com indicadores próximos de 1,00 (ou entre 0,80 e 0,90) considerados 

satisfatórios. 
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5 RESULTADOS 

 

Antes de prosseguir com as análises, buscou-se observar os valores de tendência 

central, dispersão, curtose e simetria das distribuições de cada variável do estudo, bem como, 

em função da especificidade da amostra (policiais militares), avaliar a precisão dos 

instrumentos, calculando seus respectivos índices de consistência interna (alfa de Cronbach). 

Os resultados destas análises são apresentados na Tabela 1.  

 

Tabela 1 – Estatísticas descritivas e precisão dos instrumentos (n = 229) 

Instrumentos / Variáveis 
 

σ S C K-S W α 

Organização do Trabalho 3,24 0,79 -0,11 -0,24 0,05 0,99 0,86 

Condições de Trabalho 3,06 1,02 -0,18 -0,74 0,06* 0,98* 0,94 

Relação Socioprofissional 2,65 1,00 0,26 -0,59 0,07* 0,97* 0,94 

Estresse Laboral 2,48 0,99 0,27 -0,92 0,09* 0,96* 0,95 

Repulsão pela Morte 2,29 1,05 0,55 -0,60 0,12* 0,93* 0,83 

Repulsão pela Vida 1,50 0,68 1,82 3,74 0,18* 0,75* 0,74 

Atração pela Morte 1,79 0,80 0,95 0,24 0,17* 0,88* 0,72 

Atração pela Vida 4,31 0,73 -1,69 3,80 0,10* 0,83* 0,78 

IGRS# 0,33 0,13 1,21 3,86 0,10* 0,93* - 

QSG-12Fator Geral 1,93 0,59 1,16 1,66 0,10* 0,94 0,91 

Ansiedade 2,30 0,69 0,35 -0,37 0,14* 0,97* 0,78 

Depressão 1,75 0,62 1,48 2,52 0,08* 0,87* 0,90 

AgressãoFator Geral 2,22 0,76 0,96 1,05 0,10* 0,95* 0,93 

Agressão física 1,88 0,74 1,51 2,59 0,13* 0,87* 0,83 

Agressão verbal 2,35 0,98 0,53 -0,38 0,24* 0,95* 0,74 

Raiva 2,16 1,01 0,91 0,00 0,17* 0,90* 0,86 

Hostilidade 2,55 0,84 0,44 -0,17 0,16* 0,98* 0,81 

Nota:  = Média; σ = Desvio Padrão; S= Assimetria; C = Curtose; K-S = Kolmogorov-Smirnov; W = Teste 

Shapiro-Wilk; α = Alfa de Cronbach; * p < 0,05; # Como se trata de um índice, este indicador não pemite o 

cálculo do alfa de Cronbach.  

 

Como se constata na Tabela 1, todos os instrumentos apresentaram alfas de 

Cronbach satisfatórios, acima do ponto de corte estabelecido (α > 0,70; NUNNALLY, 1978). 

No que se refere à distribuição, com exceção da “organização do trabalho”, todas as variáveis 

indicaram valores significativos (p < 0,05) nos testes Kolmogorov-Smirnov e Shapiro-Wilk, 

sugerindo não normalidade dos dados. Entretanto, quando analisados os QQ-Plots (Normal 

Quantile-quantile Plot; ANEXO F) e os índices de assimetria e curtose, percebe-se que 

somente os construtos repulsão pela vida, atração pela vida, depressão e agressão física têm 

“perturbações” mais acentuadas de normalidade; as demais variáveis, em termos gerais, 
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permitem pressupor distribuições próximas à normal2.  

Com efeito, segundo Field (2009, p. 93), em amostras consideradas grandes (n > 

200), torna-se “mais importante verificar visualmente a forma da distribuição e procurar os 

valores da assimetria e da curtose, do que calcular suas significâncias”. Adicionalmente, 

quando analisadas as matrizes de correlação (Tabela 2), produzidas por meio de estatísticas 

paramétricas (r de Pearson) e não-paramétricas (ρ de Spearman), verificam-se correlações 

análogas, em termos de significância, direção e força. A avaliação dessas matrizes também 

permite conjecturar que as “perturbações” de normalidade identificadas não produzem ruídos 

expressivos nos resultados.  

Ao mesmo tempo, é preciso destacar que a Escala Multi-Atitudinal de Tendência 

ao Suicídio (EMTS) foi utilizada para operacionalizar o risco de suicídio, esperando-se 

compor, a partir dos seus fatores, um índice geral mais parcimonioso. Neste sentido, sem 

deixar de reconhecer a relevância da avaliação individual dos fatores, compreende-se que é 

mais coerente avaliar qual o impacto deste indicador nas análises, sobretudo, quando se 

objetiva incluí-lo em modelos multivariados. Sob tais ponderações, realizaram-se as análises 

subsequentes, cujos propósitos, associados aos objetivos desta pesquisa, foram: elaborar o 

índice geral de risco para o suicídio, testar as hipóteses acerca da associação entre os 

construtos e, finalmente, avaliar a adequação do modelo proposto.  

 

5.1 Índice Geral de Risco para Suicídio (IGRS) 

 

A elaboração do índice de suicídio envolveu o agrupamento dos quatro fatores da 

EMTS, seguindo três passos específicos. Inicialmente, (1) calcularam-se as diferenças entre a 

atração e a repulsão relacionadas à vida e à morte, gerando dois novos indicadores (sub-

índices) de atração: I-V (atração pela vida - repulsão pela vida) e I-M (atração pela morte - 

repulsão pela morte). No primeiro (I-V), os resultados variaram entre -3,20 e 4,00 (  = 2,82; 

σ = 0,35), e no segundo (I-M), situaram-se entre -4,00 e 3,40 (  = -0,49; σ = 0,32). Em 

seguida, como o cálculo das diferenças promoveu uma distribuição com valores negativos, (2) 

padronizaram-se3 sub-índices, de modo a obter, para cada indicador, valores entre zero (0) e 

um (1), sendo esse último o nível máximo de atração, tanto pela vida quanto pela morte. O I-

                                                 
2 Os QQ-Plots destas variáveis podem ser encontrados no ANEXO F.  
3  P =    Onde: X = Pontuação bruta 

Vmax = Pontuação máxima 

Vmin = Pontuação mínima 
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Vpadronizado situou a média em 0,84 (σ = 1,69) e o I-Mpadronizado, em 0,47 (σ = 1,69). Por fim, (3) 

o I-Mpadronizado foi subtraído do I-Vpadronizado, gerando um indicador geral com valor mínimo -

0,94 máximo 1 (  = -0,36; σ = 0,26); a padronização2 desse indicador promoveu o Índice 

Geral de Risco para Suicídio (IGRS), com pontuações variando entre 0 e 1, sendo 1 o nível 

máximo de risco. Na amostra deste estudo o IGRS apresentou média 0,29 (σ = 0,13).  

 

5.2 Teste das Hipóteses 

 

Após o desenvolvimento do IGRS, procurou-se testar as hipóteses previamente 

apresentadas. As primeiras hipóteses abordavam que o contexto do trabalho, avaliado por 

meio dos fatores “organização do trabalho”, “condições de trabalho” e “relações 

socioprofissionais”, atuaria como antecedente das variáveis: estresse laboral (H1), depressão 

(H2), ansiedade (H3), ideação suicida (H4) e agressividade (H5). Neste caso, foram realizadas 

análises de regressão linear múltipla, com método de entrada stepwise, para avaliar as 

hipóteses 1 a 5. 

A hipótese 1(H1), cujo conteúdo pressupunha que os fatores do contexto laboral 

atuariam com um preditor do estresse laboral, não foi confirmada. Somente o fator “relações 

profissionais” (β= 0,79; t = 19,75, p<0,001) explicou satisfatoriamente o estresse laboral [F(1) 

=389,96, p<0,001; R = 0,79, R²Ajustado = 0,63], sendo responsável por 63% da variância total 

(R² = 0,63). Para a hipótese 2 (H2), que afirmava que o contexto de trabalho explicaria os 

níveis de depressão na amostra, os resultados foram similares, de forma que somente as 

“relações socioprofissionais” (β= 0,50; t = 8,65, p<0,001) explicou de modo satisfatório a 

depressão [F(1) = 74,93, p<0,001; R = 0,50, R²Ajustado = 0,24], sendo responsável por 25% da 

variância total (R² = 0,25). 

Para a hipótese 3 (H3), que dizia que o contexto de trabalho explicaria os níveis 

de ansiedade em policiais militares, encontrou-se que os fatores “organização do trabalho” 

(β= 0,19; t = 2,18, p=0,03), “condições de trabalho” (β= 0,18; t = 1,99, p=0,05) e “relações 

socioprofissionais” (β= 0,25; t = 2,41, p=0,02) se mostraram como variáveis antecedentes 

significativas e conseguiram predizer a ansiedade [F(3) =35,81, p<0,001; R = 0,57, R²Ajustado = 

0,31]. No modelo, os três fatores foram responsáveis por 32% da variância total (R² = 0,32) e 

a hipótese 3 foi corroborada. 

Com relação às hipóteses 4 e 5, que afirmavam que o contexto de trabalho 

explicaria os níveis de ideação suicida (H4) e agressividade (H5), encontrou-se que somente o 

fator “relações socioprofissionais” demonstrou explicar de forma satisfatória essas variáveis. 
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Para a ideação suicida, o modelo de regressão [F(1) =5,59, p=0,02; R = 0,15, R²Ajustado = 0,02] 

foi composto somente pelas “relações socioprofissionais” (β= 0,15; t = 2,36, p=0,02) e 

explicou 2% da variância total (R²=0,02). Para a agressividade, o modelo [F(1) =63,72, 

p<0,001; R = 0,47, R²Ajustado = 0,22] foi formado só pela variável “relações socioprofissionais” 

(β= 0,47; t = 7,98, p<0,001), sendo responsável por 22% da variância total (R² = 0,22). 

A hipótese 6 (H6), que afirmava que o estresse laboral explicaria a agressividade, 

foi corroborada por meio de uma regressão linear simples, a qual demonstrou que o estresse 

laboral (β= 0,55; t = 9,85, p<0,001) era um preditor válido da agressividade [F(1) =97,04, 

p<0,001; R = 0,55, R²Ajustado = 0,29], explicando 30% da variância total (R² = 0,30). E, 

finalmente, para a hipótese 7 (H7), a qual dizia que o adoecimento mental (altos níveis de 

ansiedade, depressão e risco de suicídio) atuaria como preditor da agressividade, foi realizada 

uma análise de regressão linear múltipla. A análise demonstrou que a hipótese foi 

corroborada. Como resultado, obteve-se que a depressão (β= 0,25; t = 3,21, p=0,001), a 

ansiedade (β= 0,26; t = 3,51, p=0,001) e a ideação suicida (β= 0,19; t = 3,19, p=0,002) 

prediziam de modo satisfatório os níveis de agressividade [F(3) =37,86, p<0,001; R = 0,58, 

R²Ajustado = 0,33], especificamente, explicavam 33% da variância total (R² = 0,33). 

Coerente com o que tem sido proposto na literatura, os resultados encontrados dão 

margem para a proposta de um modelo integrativo, no qual a agressividade pode ser explicada 

não somente por uma variável, mas um conjunto de fatores que a influenciam. Assim, parece 

ser possível pensar que o modo de funcionamento da agressividade em policiais militares 

possa ser explicado por um conjunto de variáveis relacionadas ao contexto de trabalho e 

condições de adoecimento mental. O modelo proposto tem como base, além do referencial 

teórico e estudos que procuraram explicar tal construto analisando aspectos de trabalho e 

adoecimento mental, isoladamente (MINAYO; ASSIS; OLIVEIRA, 2011; VEIGA, 2011), 

também a análises das hipóteses do presente estudo que foram corroboradas.
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Tabela 2 – Correlações de Pearson a e de Spearman entre as variáveis do estudo (n = 229) 

Variáveis b 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Organização do Trabalho 
 

0,66*** 0,75*** 0,63*** 0,04 0,42*** 0,47*** 0,34*** 0,36*** 0,30*** 0,28*** 0,33*** 0,32*** 

2. Condições de Trabalho 0,69*** 
 

0,77*** 0,62*** 0,05 0,46*** 0,52*** 0,35*** 0,38*** 0,25*** 0,33*** 0,36*** 0,35*** 

3. Relação Socioprofissional 0,77*** 0,79*** 
 

0,80*** 0,15* 0,52*** 0,51*** 0,45*** 0,48*** 0,35*** 0,42*** 0,43*** 0,44*** 

4. Estresse Laboral 0,64*** 0,62*** 0,79*** 
 

0,20** 0,61*** 0,58*** 0,54*** 0,53*** 0,35*** 0,44*** 0,51*** 0,51*** 

5. IGRS 0,04 0,06 0,15* 0,22*** 
 

0,31*** 0,24*** 0,30*** 0,26*** 0,19** 0,23*** 0,20** 0,31*** 

6. QSG-12Fator Geral 0,48*** 0,46*** 0,55*** 0,61*** 0,40*** 
 

0,87*** 0,93*** 0,53*** 0,31*** 0,39*** 0,56*** 0,51*** 

7. Ansiedade 0,51*** 0,51*** 0,54*** 0,60*** 0,28*** 0,87*** 
 

0,65*** 0,48*** 0,33*** 0,35*** 0,46*** 0,49*** 

8. Depressão 0,41*** 0,38*** 0,50*** 0,55*** 0,42*** 0,96*** 0,69*** 
 

0,48*** 0,24*** 0,35*** 0,54*** 0,43*** 

9. AgressãoFator Geral 0,38*** 0,38*** 0,47*** 0,55*** 0,37*** 0,55*** 0,50*** 0,52*** 
 

0,72*** 0,87*** 0,90*** 0,89*** 

10. Agressão física 0,32*** 0,28*** 0,36*** 0,41*** 0,34*** 0,40*** 0,38*** 0,37*** 0,83*** 
 

0,55*** 0,58*** 0,49*** 

11. Agressão verbal 0,30*** 0,33*** 0,41** 0,46*** 0,28*** 0,41*** 0,36*** 0,39*** 0,87*** 0,63*** 
 

0,75*** 0,73*** 

12. Raiva 0,33*** 0,34*** 0,40*** 0,50*** 0,29*** 0,57*** 0,47*** 0,56*** 0,91*** 0,70*** 0,76*** 
 

0,72*** 

13. Hostilidade 0,37*** 0,37*** 0,45*** 0,53*** 0,36*** 0,51*** 0,49*** 0,47*** 0,88*** 0,57*** 0,73*** 0,71*** 
 

Notas: * p< 0,05; ** p<0,01; *** p <0,001; a Teste uni-caudal; eliminação por pares de itens em branco; b as correlações de Pearson são expostas abaixo da linha diagonal, 

acima são expressas as correlações de Spearman. 



56 
 

5.3 Teste do Modelo 

 

Como objetivo último da presente dissertação, tem-se como proposta uma teoria 

explicativa para a agressividade em policiais militares. Diferentemente de outros estudos que 

associaram tal construto a fatores isolados como o contexto de trabalho, o estresse e a 

depressão (COSTA et al., 2007; MINAYO; ASSIS; OLIVEIRA, 2011; VEIGA, 2011), nesse 

estudo pretende-se testar um modelo de explicação progressivo e integrativo de fatores 

relacionados ao contexto de trabalho, estresse laboral, ansiedade, depressão, risco de suicídio 

e agressividade, conforme descrito na Figura 1, cuja hipótese alternativa pressupõe sua 

adequação. Neste modelo, conjectura-se que o contexto de trabalho, compreendido pelos 

fatores de organização no trabalho, relação socioprofissional e condições de trabalho, quando 

negativamente avaliado, eleva os índices de estresse laboral. Esse, por sua vez, favorece o 

adoecimento mental, construto que engloba, nesse estudo, os fatores de ansiedade, depressão 

e risco de suicídio. Por fim, a agressividade em policiais militares, composta pelos fatores 

raiva, agressão física, agressão verbal e hostilidade, seria explicada por esse modelo 

progressivo.  

Figura 1 – Modelo explicativo da agressividade em Policiais Militares. 
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O modelo proposto apresentou índices de ajuste razoáveis, quando considerados 

os pontos de corte estabelecidos [razão x2 (128,479)/gl (42) = 3,06; AGFI = 0,87; CFI = 

0,95; GFI = 0,91, RMR = 0,04, TLI = 0,93, RMSEA = 0,095 (IC90% = 0,077 - 0,114)]. Os 

indicadores analisados demonstraram a adequabilidade do modelo. 
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6 DISCUSSÃO 

 

De acordo com a revisão apresentada nos capítulos teóricos desta dissertação, 

verificou-se que o contexto de trabalho policial pode influenciar as condições favoráveis ao 

estresse laboral; ao adoecimento mental e até condutas agressivas por parte desses 

profissionais. Inicialmente, esperava-se que a variável contexto de trabalho, medida a partir 

dos três fatores da EACT (“organização do trabalho”, “condições de trabalho” e “relações 

socioprofissionais”), explicasse as variáveis estresse laboral, ansiedade, depressão, risco de 

suicídio e agressividade.  

Portanto, as cinco primeiras hipóteses (H1 a H5) versavam sobre a influência do 

contexto de trabalho dos policiais militares no estresse laboral, na ansiedade, na depressão, no 

risco de suicídio e na agressividade. Nesse bloco, apenas a H3, cujo conteúdo afirmava que o 

contexto do trabalho atuaria como um preditor da ansiedade, foi corroborada; sendo 

demonstrada, a semelhança dos resultados observados em outros estudos (LIMA; BLANK; 

MENEGON, 2015; MINAYO; ASSIS; OLIVEIRA, 2011; COSTA, M. et al., 2007), que o 

contexto de trabalho, de fato, atua como um preditor da ansiedade. Lima, Blank e Menegon 

(2015), por exemplo, buscando observar a relação entre características ocupacionais e 

afastamentos de policiais para tratamento de transtornos mentais e de comportamento, 

verificaram que as licenças concedidas aos profissionais estavam, majoritariamente, 

associadas com diagnósticos de transtornos classificados na CID-10 entre os códigos F40 e 

F48, que incluem transtornos ansiosos. 

Por outro lado, ainda que as hipóteses H1, H2, H4 e H5, que indicavam os três 

fatores do contexto do trabalho como antecedentes do estresse laboral, da depressão, do risco 

de suicídio e da agressividade, respectivamente, tenham sido refutadas, não se pode desprezar 

um aspecto importante. Observando os resultados das estatísticas efetuadas para o teste destas 

hipóteses, constatou-se que, em todas elas, um único fator (as relações socioprofissionais) 

conseguiu explicar de modo significante os construtos de interesse. Não obstante o 

reconhecimento de que tais resultados não foram, a priori, previstos, esse aspecto encontra 

respaldo em estudos desenvolvidos nos últimos cinco anos, cujos resultados indicam que as 

relações socioprofissionais estão entre as principais causas de sofrimento e adoecimento de 

policiais militares (VIOLANTI, 2016; FIGUEIREDO-FERRAZ et al. 2014; SALES, 2013).  

No estudo de Sales (2013), por exemplo, pode-se evidenciar que as relações 

socioprofissionais figuram entre as queixas mais frequentes de policiais militares em 

acompanhamento psicológico. De fato, como ficou evidenciado, essa variável, sozinha, 
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explicou 63% da variância do estresse laboral; em nível menor, mas também significativo, 

explicou a depressão (25%) e a agressividade (22%). Por fim, ainda que a relação estabelecida 

para o risco de suicídio tenha sido significativa, as “relações socioprofissionais” explicaram 

somente 2% da variância.  

Se, por um lado, os resultados parecem demonstrar a relevância das relações 

socioprofissionais para a compreensão do adoecimento de policiais, chegando, inclusive a 

afetar seus níveis de respostas agressivas; por outro, permitem verificar que uma análise mais 

consistente da agressividade nesse público envolve uma cadeia de associações entre as 

variáveis, o que reforça a proposição de um modelo.  

No entanto, antes de avaliar os resultados acerca desse modelo, torna-se 

necessário discutir as hipóteses 6 e 7, que também fornecem embasamento para a sua 

estrutura. A (H6) afirmava que o estresse laboral explicaria os níveis de agressividade em 

policiais militares, e foi corroborada. A H7, também corroborada, destacava o adoecimento 

mental como um preditor da agressividade. Tais resultados são consonantes com os achados 

de Rodrigues (2014), Melo (2014) e Veiga (2011), em que o estresse se apresenta como uma 

variável com forte influência no aumento da agressividade em policiais.  

Destaca-se, que método adotado neste estudo seguiu direcionamentos com o fim 

de reduzir limitações apontadas em estudos prévios (COSTA et. al, 2007). Desse modo, 

procurou-se medir, especificamente, o estresse laboral, em detrimento do estresse geral. Os 

dados obtidos a partir de uma medida específica parecem fazer sentido quando se pretende 

avaliar o contexto laboral em si, e suas influências. Desse modo, é possível afirmar que, para 

a amostra pesquisada, a agressividade pôde ser explicada por meio de uma medida de estresse 

relacionado ao próprio trabalho. Para além disso, verifica-se que a agressividade pode ser 

explicada, de modo mais satisfatório, pelo adoecimento mental; resultados que são coerentes 

com estudos anteriores (SALES, 2013; VEIGA, 2011; COSTA et al., 2007), indicando forte 

associação entre o adoecimento mental de policiais e comportamentos mais agressivos.  

Neste sentido, é possível pensar que, nesta amostra, os meios adequados para 

combater e prevenir possíveis ações agressivas estejam mais relacionados a possibilidade de 

cuidado com a saúde mental, do que somente com punições. Tal afirmação, além de 

considerar os resultados das hipóteses desse estudo, também se fundamenta nas proposições 

de Thadeu, Ferreira e Faiad (2012), indicando que, nesse contexto, o adoecimento mental é 

ocasionado pelo próprio contexto de trabalho e pela precariedade do monitoramento e da 

avaliação dos estados psicológicos desses profissionais, mesmo após serem aprovados em 

concurso público e inseridos nos seus cargos. 
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No estudo de Allegretti (2006), por exemplo, policiais com propensão à 

agressividade apresentaram índices mais elevados de instabilidade emocional, estando essas 

variáveis associadas com o adoecimento mental. Tais resultados também se assemelham aos 

encontrados por Veiga (2011), que analisou, em forças policiais portuguesas, a 

vulnerabilidade ao estresse, a depressão e a agressividade, e encontrou relações significativas 

entre esses fatores.  

A partir da confirmação dessas hipóteses, constata-se que, isoladamente, as 

variáveis parecem explicar o fenômeno da agressividade em policiais. No entanto, pouco se 

sabe acerca de como, em conjunto, essas mesmas variáveis explicam o fenômeno. Com efeito, 

pode-se conjecturar que boa parte das propostas teóricas buscam explicar a agressividade em 

policiais de forma fragmentada (RODRIGUES, 2014; MELO, 2014; SALES, 2013; VEIGA, 

2011; COSTA et al., 2007). Veiga (2001), por exemplo, aborda associações da agressividade 

com construtos como estresse e depressão, bem como com o tempo na função e com gênero. 

Já Costa et al. (2007) destacam a agressividade como resultante do estresse e das condições de 

trabalho. 

Em função desses aspectos, para a compreensão da agressividade nessa população, 

postulou-se a formulação de um modelo integrativo, envolvendo o contexto de trabalho, o 

estresse laboral e o adoecimento mental de forma conjunta. Como constado, após analisado, o 

modelo proposto demonstrou índices razoáveis de adequação. Todos os parâmetros avaliados 

indicaram seu ajuste, situando-se dentro dos pontos de corte estabelecidos, o que permite 

aceitar a sua adequabilidade.  

Os resultados previamente descritos confirmam que a agressividade em policiais 

militares pode ser explicada a partir de uma lógica sequencial, em que o contexto de trabalho, 

favorece o estresse laboral, que, por sua vez, contribui para o adoecimento mental, 

desencadeando níveis mais elevados de agressividade. Tal construto é pautado em diversos 

estudos e propagado pela mídia, que, na maioria das vezes, explica as ações violentas de 

forma simplista ou com base em argumentos do senso comum, negligenciando alguns dos 

principais motivos que podem explicar tais condutas.  

Nesse contexto, demonstra ser coerente a compreensão de que a agressividade em 

policiais militares passa, efetivamente, por aspectos relacionados ao próprio trabalho, 

sobretudo, no que refere as relações socioprofissionais. Da forma que, quando mal avaliado, o 

contexto de trabalho provoca níveis mais elevados de estresse, favorecendo o adoecimento 

mental e desencadeando reações mais agressivas. Portanto, é preciso ponderar que, em muitos 

casos, o policial que age de forma agressiva no exercício de sua função, pode ser o mesmo 
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que necessita de cuidados com a saúde mental. Desse modo, demonstra ser assertiva a 

elaboração de estratégias que ultrapassem a perspectiva punitiva frente às infrações de 

trabalho, de modo que aspectos de promoção de saúde mental, prevenção de adoecimento, e 

de melhores condições laborais indicam ser mais favoráveis à diminuição da agressividade 

nesses profissionais. Em resumo, o presente estudo reúne evidências de que o modelo 

proposto pode contribuir para compreensão da agressividade em policiais militares.  
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7 CONCLUSÃO 

  

Esta dissertação teve como objetivo verificar possíveis variáveis que podem 

contribuir para compreensão da agressividade em policiais militares no exercício de suas 

funções a partir de indicadores de saúde mental (estresse, ansiedade, depressão e ideação 

suicida). Especificamente, buscou-se avaliar os parâmetros psicométricos dos instrumentos 

utilizados; analisar a relação entre o contexto de trabalho dos participantes com os indicadores 

de saúde mental; identificar a influência desses indicadores nos níveis de agressividade dos 

policiais; e, finalmente, propor um modelo explicativo, integrando os construtos citados. 

Frente aos resultados, ainda que se identifiquem algumas limitações, confia-se que todos os 

objetivos foram alcançados.  

Entre as possíveis limitações, destacam-se duas: 1) o fato de a amostra não ser 

representativa da população, o que limita a generalização dos resultados; 2) e o instrumento 

utilizado para elaborar o índice de risco para suicídio, que pareceu não ser uma medida 

adequada para avaliação do suicídio. Apesar disso, deve-se reconhecer que tais limitações não 

diminuem a relevância do estudo e dos resultados encontrados.  

Como direções futuras, sugere-se: a realização de testes que avaliem variações do 

modelo apresentado, incluindo variáveis que, associadas as que foram contempladas, podem 

se mostrar coerentes (por exemplo, síndrome de burnout); avaliar os impactos do contexto de 

trabalho, a partir de uma medida específica das relações socioprofissionais de policiais, uma 

vez que na amostra considerada essa variável atuou como a de maior potencial explicativo; a 

construção de uma medida que avalie aspectos específicos das relações socioprofissionais no 

trabalho policial, dado que o instrumento utilizado não contempla características próprias do 

ambiente policial militar; a utilização de uma escala específica para ideação suicida; e a 

realização do estudos com amostras de outras profissões, para avaliar se, de fato, as variáveis 

estudadas se apresentam de forma mais acentuada em policiais militares, e para testar a 

invariância do modelo proposto.  

Ao mesmo tempo, julga-se coerente replicar o estudo com amostras de policiais 

civis, federais e rodoviário federal, visando uma análise mais ampla do fenômeno da 

agressividade nas forças policiais brasileiras; bem como, avaliar o fenômeno da agressividade, 

por meio do modelo proposto, considerando policias de países diferentes do Brasil.  

E, como sugestão última, apresenta-se a possibilidade de envolver, 

equitativamente, amostras do gênero masculino e feminino, tendo em vista que alguns autores 

(COSTA et. al., 2007; PIOLANTTI, 2016) apontam ser o gênero feminino mais vulnerável 
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aos impactos do trabalho em sua saúde mental. Dessa forma, tornar-se-ia possível verificar se 

o modelo explicativo da agressividade, conforme apresentado, também se adequa, quando 

analisado com uma amostra específica de mulheres.  

Por fim, identifica-se que o estudo trouxe contribuições significativas para o 

campo da saúde mental. No Brasil, não foi localizada qualquer publicação que busca explicar 

a agressividade em policiais militares a partir de um modelo integrativo. Nota-se que as 

pesquisas com policiais militares se concentram na análise de aspectos específicos da 

profissão, do adoecimento mental ou da agressividade, deixando de lado a possibilidade de 

analisar a variáveis de forma sequencial, o que tem demonstrado ser imprescindível para a 

compreensão do fenômeno de forma mais abrangente.  

Desse modo, ainda que o estudo não tenha cunho eminentemente prático, não se 

pode deixar de considerar que os dados aqui disponibilizados podem ser úteis na implantação 

de estratégias de promoção de saúde e prevenção de doenças mentais no âmbito policial. Bem 

como, propiciar aos órgãos de segurança pública pensar em projetos que priorizem melhorias 

no contexto de trabalho policial, tendo em vista que tal fator demonstrou ser relevante na 

possibilidade de diminuição de condutas agressivas de policias militares.  

Em síntese, espera-se que os resultados possam auxiliar no embasamento de 

pesquisas futuras, facilitando intervenções mais eficazes por parte de profissionais da saúde e 

propiciando às instituições policiais alternativas para favorecer melhores condições laborais e 

o consequente cuidado com a saúde mental desses profissionais.  
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APÊNDICE A – CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

 

Finalmente, gostaríamos de saber alguns dados sobre você: 

 

1. Idade:_______ anos 

2. Sexo: Masculino____ Feminino____ 

3. Qual a sua orientação sexual? Heterossexual____ Homossexual ____Bissexual____ 

4. Estado civil: Solteiro (a) ____ Casado(a)/convivente____ Viúvo (a) 

____Divorciado(a)/Separado (a) ____ 

5. Qual a sua religião? Católica____ Evangélica____ Espírita____ Nenhuma____ 

Outra:_____________ 

6. Filhos: 

Não tenho____ Tenho____. Quantos? ___________ 

7. Qual a sua escolaridade: Ensino médio completo____ Ensino Superior incompleto____ 

Ensino superior completo____ Pós-graduação____ 

8. É o(a) único(a) detentor(a) da renda do lar? Sim ____Não____ 

9. Há quanto tempo trabalha na Polícia Militar? ________________(Responda em anos) 

10. Atualmente, qual tipo de atividade você exerce? Policiamento ostensivo____ Atividade 

administrativa____ 

11. Qual posto ou graduação policial exerce, atualmente? ___________________ 

12.Já respondeu a algum processo administrativo disciplinar? Sim____ Não____ 

Se sim, por qual motivo? ___________________________________  

13. Já sofreu algum tipo de punição na polícia? Sim____ Qual? _____________Não____ 

14. Realiza algum tipo de acompanhamento psicológico, atualmente? Sim____ Não____ 

15. Realiza algum tipo de acompanhamento psiquiátrico, atualmente? Sim____ Não____ 

16. Já realizou algum tipo de acompanhamento psicológico, anteriormente? Sim 

____Não____ 

17. Já realizou algum tipo de acompanhamento psiquiátrico, anteriormente? Sim____ 

Não____ 

18. Já esteve em Licença para Tratamento de Saúde(LTS) para tratamento de saúde mental? 

Sim____ Não____ 

19. Atualmente, pratica algum tipo de esporte ou atividade física? Sim____ Qual? 

_____________ Não____ 

20. Faz uso de bebida alcoólica: Sim____ Não____ 

21. Faz uso de cigarro: Sim____ Não____ 

22. Faz uso de algum medicamento controlado, sem prescrição medica? Sim____ Qual ? 

_____________________Não____ 

23. Faz uso de alguma droga ilícita: Sim____ Qual? Maconha____ Cocaína____ Ecstasy____ 

Outra _____________Não____ 

24. Em média, qual a sua jornada de trabalho semanal? ____________________ (Responda 

em horas) 

25. Para além das atividades policiais, você desenvolve alguma outra atividade? (considere 

nesse item qualquer atividade que exerça fora do horário de trabalho, zig, segurança privada). 

__________________________________ 
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APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

CENTRO DE HUMANIDADES 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

PESQUISA: UM ESTUDO CORRELACIONAL DE VARIÁVEIS ASSOCIADAS A 

AGRESSIVIDADE EM POLICIAIS MILITARES 

Prezado (a) colaborador (a), 

Você é convidado (a) a participar desta pesquisa, que tem como finalidade conhecer algumas 

variáveis psicológicas em policiais militares e suas relações com a atividade policial.  

 

1. PARTICIPANTES DA PESQUISA: Policiais militares do estado do Ceará. Esta será 

amostra de conveniência, não-probabilística, participarão da pesquisa aqueles voluntários que, 

convidados a colaborar, concordem.  

 

2. ENVOLVIMENTO NA PESQUISA: Ao participar deste estudo, você deve responder a 

um questionário envolvendo questões relacionadas a condições de trabalho e variáveis 

psicológicas. Você tem a liberdade de se recusar a participar e pode ainda deixar de responder 

em qualquer momento da pesquisa, sem nenhum prejuízo. Sempre que quiser, você poderá 

pedir mais informações sobre a pesquisa. Para isso, poderá entrar em contato com o 

coordenador da pesquisa.  

 

3. RISCOS E DESCONFORTOS: A participação nesta pesquisa não traz complicações; 

talvez, apenas, algum constrangimento que algumas pessoas sentem quando estão fornecendo 

informações sobre si mesmas. Os procedimentos utilizados nesta pesquisa seguem as normas 

estabelecidas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde, e não oferecem risco à 

sua integridade física, psíquica e moral. Nenhum dos procedimentos utilizados oferece riscos 

à sua dignidade. 

 

4. CONFIDENCIALIDADE DA PESQUISA: Todas as informações coletadas neste estudo 

são estritamente confidenciais. Apenas os membros do grupo de pesquisa terão conhecimento 

das respostas, e seu nome não será usado em nenhum momento. Todos os dados serão 

analisados em conjunto, garantindo o caráter anônimo das informações. Os resultados 

poderão ser utilizados em eventos e publicações científicas.  

 

5. BENEFÍCIOS: Ao participar desta pesquisa, você não deverá ter nenhum benefício direto. 
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Entretanto, espera-se que a mesma nos forneça dados importantes acerca de possíveis fatores 

contribuintes para a explicação de comportamentos sociais.  

 

6. PAGAMENTO: Você não terá nenhum tipo de despesa por participar desta pesquisa. E 

nada será pago por sua participação. Entretanto, se você desejar, poderá ter acesso a cópias 

dos relatórios da pesquisa contendo os resultados do estudo.  

 

Pesquisadora responsável: Verlene Sousa de Castro Alves  

Endereço dos responsáveis pela pesquisa: 

Instituição: Universidade Federal do Ceará – Depto. de Psicologia 

Programa de Pós-Graduação em Psicologia 

Endereço: Av. da Universidade, 2762 – Benfica  

CEP: 60020-180 - Fortaleza, CE – Brasil 

Telefones p/contato: (85) 3366-7661/ 7651 

 

ATENÇÃO: Para informar ocorrências irregulares ou danosas durante a sua 

participação no estudo, dirija-se ao: 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Ceará 

Rua Coronel Nunes de Melo, 1000 Rodolfo Teófilo 

Telefone: 3366-8344 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO COMO SUJEITO 

Tendo compreendido perfeitamente tudo o que me foi informado sobre a minha 

participação no mencionado estudo e estando consciente dos meus direitos, das minhas 

responsabilidades, dos riscos e dos benefícios que a minha participação implica, concordo em 

dele participar e para isso eu DOU O MEU CONSENTIMENTO SEM QUE PARA ISSO EU 

TENHA SIDO FORÇADO OU OBRIGADO. 

 

Nome do participante: ____________________________________________________ 

 

 

Nome do membro da equipe de pesquisa: _____________________________________ 

 

 

Local e Data: ___________________________________________________________ 

 

 

Assinatura do participante: ________________________________________________ 

 

 

Assinatura do membro da equipe de pesquisa: _________________________________ 
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ANEXO A – ESCALA DE AVALIAÇÃO DO CONTEXTO DE TRABALHO 

 

INSTRUÇÕES: Leia os itens abaixo e escolha a alternativa que melhor corresponde à 

avaliação que você faz do seu contexto de trabalho.  

  

1  

Nunca  

2  

Raramente  

3  

Às vezes  

4  

Frequentemente  

5  

Sempre  

  
O ritmo de trabalho é excessivo  1 2 3 4 5 

As tarefas são cumpridas com pressão de prazos  1 2 3 4 5 

Existe forte cobrança por resultados  1 2 3 4 5 

As normas para execução das tarefas são rígidas  1 2 3 4 5 

Existe fiscalização do desempenho  1 2 3 4 5 

O número de pessoas é insuficiente para se realizar as tarefas  1 2 3 4 5 

Os resultados esperados estão fora da realidade  1 2 3 4 5 

Existe divisão entre quem planeja e quem executa  1 2 3 4 5 

As tarefas são repetitivas  1 2 3 4 5 

Falta tempo para realizar pausas de descanso no trabalho  1 2 3 4 5 

As tarefas executadas sofrem descontinuidade  1 2 3 4 5 

As tarefas não estão claramente definidas  1 2 3 4 5 

A autonomia é inexistente  1 2 3 4 5 

A distribuição das tarefas é injusta  1 2 3 4 5 

Os funcionários são excluídos das decisões  1 2 3 4 5 

Existem dificuldades na comunicação entre chefia e subordinados  1 2 3 4 5 

Existem disputas profissionais no local de trabalho  1 2 3 4 5 

Falta integração no ambiente de trabalho  1 2 3 4 5 

A comunicação entre funcionários é insatisfatória  1 2 3 4 5 

Falta apoio das chefias para o meu desenvolvimento profissional  1 2 3 4 5 

As informações que preciso para executar minhas tarefas são de difícil acesso  1 2 3 4 5 

As condições de trabalho são precárias  1 2 3 4 5 

O ambiente físico é desconfortável  1 2 3 4 5 

Existe muito barulho no ambiente de trabalho  1 2 3 4 5 

O mobiliário existente no local de trabalho é inadequado  1 2 3 4 5 

Os instrumentos de trabalho são insuficientes para realizar as tarefas  1 2 3 4 5 

O posto/ estação de trabalho é inadequado para realização das tarefas  1 2 3 4 5 

Os equipamentos necessários para a realização das tarefas são precários  1 2 3 4 5 

O espaço físico para realizar o trabalho é inadequado  1 2 3 4 5 

As condições de trabalho oferecem riscos à segurança das pessoas  1 2 3 4 5 

O material de consumo é insuficiente  1 2 3 4 5 
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ANEXO B – ESCALA DE ESTRESSE NO TRABALHO (EET) 

 

INSTRUÇÕES: Abaixo estão listadas várias situações que podem acontecer no dia a dia do 

seu trabalho. Leia com atenção cada afirmativa e utilize a escala apresentada a seguir para dar 

a sua opinião sobre cada uma delas. 

 

1 2 3 4 5 

Discordo 

totalmente 

Discordo  

em parte 

Nem concordo 

nem discordo 

Concordo  

em parte 

Concordo 

totalmente 

 

Para cada item, marque o número que melhor corresponde a sua resposta. 

- Ao marcar o número 1você indica Discordar Totalmente da afirmativa. 

- Assinalando o número 5 você indica Concordar Totalmente com a afirmativa. 

Observe que quanto menor o número, mais você discorda da afirmativa, e quanto maior o 

número, mais você concorda com a afirmativa. 

 

Afirmativas: 

 

01.___ A forma como as tarefas são distribuídas em minha área tem me deixado nervoso. 

02.___ O tipo de controle existente no meu trabalho me irrita. 

03.___ A falta de autonomia na execução do meu trabalho tem sido desgastante. 

04.___ Tenho me sentido incomodado com a falta de confiança do meu superior sobre o meu 

trabalho. 

05.___ Sinto-me irritado com a deficiência na divulgação de informações sobre decisões do 

serviço. 

06.___ Sinto-me incomodado com a falta de informações sobre minhas tarefas no trabalho. 

07.___ A falta de comunicação entre mim e meus colegas de trabalho me deixa irritado. 

08.___ Sinto-me incomodado por meu superior tratar-me mal na frente de colegas de trabalho. 

09.___ Sinto-me incomodado por ter que realizar tarefas que estão além da minha capacidade. 

10.___ Fico de mal humor por ter que trabalhar durante muitas horas seguidas. 

11.___ Sinto-me incomodado com a comunicação existente entre mim e meu superior. 

12.___ Fico irritado com a discriminação/ favoritismo no meu ambiente de trabalho. 

13.___ Tenho me sentido incomodado com a deficiência nos treinamentos para a capacitação 

profissional. 

14.___ Fico de mal humor por me sentir isolado no trabalho. 

15.___ Fico irritado por ser pouco valorizado por meus superiores. 

16.___ As poucas perspectivas de crescimento na carreira têm me deixado angustiado. 

17.___ Tenho me sentido incomodado por trabalhar em tarefas abaixo do meu nível de 

habilidade. 

18.___ A competição no meu ambiente de trabalho tem me deixado de mau humor. 

19.___ A falta de compreensão sobre quais são as minhas responsabilidades neste trabalho 

tem me causado irritação. 

20.___ Tenho estado nervoso por meu superior me dar ordens contraditórias. 

21.___ Sinto-me irritado por meu superior encobrir meu trabalho bem feito diante de outras 

pessoas. 

22.___ O tempo insuficiente para realizar meu volume de trabalho deixa-me nervoso, 

23.___ Fico incomodado por meu superior evitar me incumbir de responsabilidade 

importantes. 



82 
 

ANEXO C – QUESTIONÁRIO DE SAÚDE GERAL DE GOLDBERG (QSG-12) 

 

INSTRUÇÕES. Agora, gostaríamos de saber se você tem tido algumas enfermidades ou 

transtornos e como tem estado sua saúde nas últimas semanas. Por favor, marque 

simplesmente com um X na resposta que, a seu ver, corresponde mais com o que você sente 

ou tem sentido. Lembre-se de que queremos conhecer os problemas recentes e atuais, não os 

que você tenha tido no passado. É importante que você responda a todas as perguntas. 

 

1 – Tem podido concentrar-se bem no que faz? 

(1) Mais do que o de costume  (3) Menos que o de costume 

(2) Igual ao de costume   (4) Muito menos que o de costume 

2 – Suas preocupações lhe têm feito perder muito sono? 

(1) Absolutamente, não   (3) Um pouco mais do que o costume 

(2) Não mais que o de costume  (4) Muito mais que o costume 

3 – Tem sentido que tem um papel útil na vida? 

(1) Mais útil que o de costume  (3) Menos útil que o de costume 

(2) Igual ao de costume   (4) Muito menos útil que o de costume 

4 – Tem se sentido capaz de tomar decisões? 

(1) Mais que o de costume  (3) Menos que o de costume 

(2) Igual ao de costume   (4) Muito menos capaz que o de costume 

5 – Tem notado que está constantemente agoniado (a) e tenso (a)? 

(1) Absolutamente, não   (3) Um pouco mais do que o costume 

(2) Não mais que o de costume  (4) Muito mais que o de costume 

6 – Tem tido a sensação de que não pode superar suas dificuldades? 

(1) Absolutamente, não   (3) Um pouco mais do que o de costume 

(2) Não mais que o de costume  (4) Muito mais que o de costume 

7 – Tem sido capaz de desfrutar suas atividades normais de cada dia? 

(1) Mais que o de costume  (3) Menos que de costume 

(2) Igual ao de costume   (4) Muito menos capaz que de costume 

8 – Tem sido capaz de enfrentar adequadamente os seus problemas? 

(1) Mais que o de costume  (3) Menos que o de costume 

(2) Igual ao de costume   (4) Muito menos capaz que o de costume 

9 – Tem se sentido pouco feliz e deprimido (a)? 

(1) Absolutamente, não   (3) Um pouco mais que o costume 

(2) Não mais que o de costume  (4) Muito mais que o de costume 

10 – Tem perdido confiança em si mesmo? 

(1) Absolutamente, não   (3) Um pouco mais do que o costume 

(2) Não mais que o de costume  (4) Muito mais que o de costume 

11 – Tem pensado que você é uma pessoa que não serve para nada? 

(1) Absolutamente, não   (3) Um pouco mais do que o costume 

(2) Não mais que o de costume  (4) Muito mais que o de costume 

12 – Se sente razoavelmente feliz considerando todas as circunstâncias? 

(1) Mais que o de costume  (3) Menos que o de costume 

(2) Igual ao de costume   (4) Muito menos que o de costume 
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ANEXO D – ESCALA MULTI-ATITUDINAL DE TENDÊNCIA AO SUICÍDIO 

(EMTAS) 

 

INSTRUÇÕES - A seguir, encontra-se uma lista de afirmações sobre a vida e a morte. Não 

existem respostas certas ou erradas, apenas gostaríamos de saber a sua opinião, o quanto você 

concorda ou discorda com cada afirmação. 

 

1 

Discordo 

Totalmente 

2 

Discordo 

3 

Nem Concordo 

Nem Discordo 

4 

Concordo 

5 

Concordo 

Totalmente 

 

01.____Sinto-me feliz a maior parte do tempo. 

02.____Temo a morte porque toda minha atividade mental e espiritual vai cessar. 

03.____Embora as coisas pareçam difíceis às vezes, acho que vale a pena viver. 

04.____Pensar na morte me dá calafrios (me faz tremer). 

05.____Acho que não sou importante para minha família. 

06.____Às vezes sinto que minha família vai estar melhor sem mim. 

07.____Tenho medo da morte por que todos os meus planos se acabarão. 

08.____Gosto de fazer muitas coisas. 

09.____O pensamento de que um dia vou morrer me assusta. 

10.____Não gosto de passar o tempo com minha família. 

11.____Muitos problemas só podem ser resolvidos com a morte. 

12.____Acredito que a morte pode trazer um grande alívio ao sofrimento. 

13.____Eu sou uma pessoa muito esperançosa. 

14.____Em algumas situações é melhor morrer do que continuar vivendo. 

15.____A morte pode ser um estado de repouso e calma. 

16.____Gosto de muitas coisas na vida. 

17.____A morte me assusta mais do que qualquer outra coisa. 

18.____Ninguém me ama de verdade. 

19.____Às vezes sinto que meus problemas não podem ser resolvidos. 

20.____A morte pode mudar as coisas para melhor. 
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ANEXO E- QUESTIONÁROP DE AGRESSÃO DE BUSS-PERRY 

 

INSTRUÇÕES – Por favor, leia atentamente as frases abaixo e pensando em você mesmo, 

indique o quanto concorda ou discorda de cada uma delas. Para isso utilize a escala de 

resposta abaixo. 

 

1 2 3 4 5 

Discordo 

totalmente 

Discordo 

 em parte 

Nem concordo 

nem discordo 

Concordo  

em parte 

Concordo 

totalmente 

 

01.____ Se alguém me bater, eu bato de volta. 

02.____ Quando me provocam o suficiente, é possível que eu bata em outra pessoa. 

03.____ Alguns amigos dizem que sou cabeça quente. 

04.____ Algumas vezes gostaria de saber por que sou tão exigente com as coisas. 

05.____ Eu tenho ameaçado algumas pessoas que conheço. 

06.____ Eu entro em brigas um pouco mais que outras pessoas. 

07.____ Eu desconfio de pessoas estranhas que são amigáveis demais. 

08.____ Quando decepcionado, deixo minha irritação aparecer. 

09.____ Sei que “amigos” falam de mim pelas costas. 

10.____ Meus amigos dizem que sou bastante discutidor (cabeça quente, esquentado), sempre 

tenho algo a debater. 

11.____ Algumas vezes me sinto como uma bomba prestes a explodir. 

12.____ Fico furioso (a) facilmente, mas também me acalmo rapidamente. 

13.____ Às vezes fico nervoso (a) sem nenhuma boa razão e não consigo me controlar. 

14.____ Existem pessoas que me provocam tanto que nós acabamos brigando. 

15.____ Eu tenho ficado tão nervoso (a) e irritado(a) que quebro coisas. 

16.____ Quando as pessoas me aborrecem, é possível que eu fale o que realmente penso 

delas. 

17.____ Tenho dificuldade em controlar meu temperamento. 

18.____ Algumas vezes o ciúme me corrói por dentro. 

19.____ Algumas vezes eu sinto que as pessoas estão rindo de mim pelas costas. 

20.____ Constantemente me vejo discordando das pessoas. 

21.____ Se eu tiver que partir para violência para garantir os meus direitos, eu parto. 

22.____ Uma vez ou outra não consigo controlar a vontade de bater em outra pessoa. 

23.____ Às vezes sinto que a vida tem sido injusta comigo. 

24.____ Quando as pessoas são muito gentis, duvido de suas intenções. 

25.____ Outras pessoas parecem sempre se controlar para não desrespeitar as leis. 

26.____ Eu não consigo ficar calado (a) quando as pessoas discordam de mim. 
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ANEXO F – QQPLOT’S DAS VARIÁVEIS DO ESTUDO 
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