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  Resumo

Objetivos: O presente estudo visa diagnosticar, nos policiais militares da cidade de 
Natal - Brasil, o nível e a fase de stress em que se encontram e qual a 
sintomatologia prevalente (física ou mental).

Metodologia: Estudo descritivo, com corte transversal, no qual foi investigada uma 
amostra de 264 indivíduos, extraída de uma população de 3.193 militares do 
Comando de Policiamento da Capital – CPC, da cidade de Natal/RN – Brasil. Os 
dados foram coletados através do Inventário de Sintomas de Stress para Adultos 
de Lipp – ISSL, sendo sua análise realizada mediante tabulações, cálculos 
percentuais, teste – t para proporções e teste do qui-quadrado de Pearson, para 
associação entre stress, sintomatologia e postos dos militares. Dados coletados 
entre junho/2004 e janeiro/2005.

Resultados: Constatou-se a existência de (52,6%) de policiais sem sintomas de 
stress e (47,4%) com sintomatologia de stress, distribuídos em todos os postos 
hierárquicos, com destaque para os grupos de oficiais superiores e intermediários, 
bem como cabos e soldados, com predominância na fase de resistência (36%) e 
prevalência de sintomas psicológicos (76%). Das variáveis investigadas, a única 
que apresentou relação com estresse foi o sexo (P = 0,0337).

Conclusões: A análise dos resultados permite concluir pela existência de stress 
nos policiais militares da cidade de Natal/RN, em todos os postos hierárquicos, 
com destaque para os grupos de oficiais superiores e intermediários, cabos e 
soldados, com prevalência de sintomas psicológicos, baixos níveis de sintomas 
físicos, com predominância na fase de resistência. Apontam que os níveis de 
stress não diferem muito dos encontrados em homens e mulheres adultos 
brasileiros e não indicaram um quadro de fadiga crítico.



1 INTRODUÇÃO 

A população brasileira vive um momento de grande aflição com o 
progressivo aumento da violência urbana, principalmente nos grandes centros 
populacionais. Esse sentimento é provocado, não apenas por parte daqueles que 
vivem à margem da lei, mas, também, pelos que são encarregados de coibir a 
criminalidade, mantendo a ordem e a segurança da sociedade que indiretamente 
os remunera.

A agressividade demonstrada pelos policiais militares, quando no 
desempenho de suas funções profissionais, os transforma em agentes causadores 
de sensações incompatíveis com os objetivos aos quais se propõem. Medo, 
desconfiança e descrédito são alguns dos sentimentos demonstrados pelos que 
gostariam de tê-los e vê-los como verdadeiros guardiões da paz, da ética e da 
moral, mantenedores de perene tranqüilidade social.

A insatisfação percebida junto à população quanto às descabidas ações do 
policial militar brasileira, é decorrente das constantes denúncias de corrupção, 
brutalidade, crueldade, dentre outros comportamentos conflitantes com sua 
missão, denúncias estas estampadas diariamente nos jornais e na mídia em geral. 
Somado a esse fator, encontra-se o desconhecimento da população brasileira 
sobre as políticas internas levadas a efeito nas corporações, assim como da 
cultura e procedimentos instrucionais desenvolvidos e utilizados no dia-a-dia da 
formação do policial militar.    

Tal desconhecimento representa um grande óbice que impossibilita a 
sociedade de perceber e compreender o estado psicológico de insatisfação 
desses policiais, com relação a alguns aspectos do seu trabalho. Essa 
insatisfação, aliada ao descrédito da população, gera uma baixa auto-estima nos 
policiais, que se reflete na motivação e comprometimento dos mesmos, quando no 
desempenho de suas funções. Este processo pode levá-los a agir de forma 
inadequada, servindo de elemento contributivo de tensões nas suas relações com 
a sociedade, o que, sem dúvida, pode estar comprometendo a qualidade da 
segurança pública oferecida.

Outrossim, não se pode esquecer que a atividade do policial militar se 
classifica como uma profissão de alto risco, uma vez que o mesmo lida, no seu 
cotidiano, com a violência, a brutalidade e a morte, atitudes e conseqüência 

comuns na sociedade moderna atual. Spielberger
(1,2)

 e Collins
(3)

, mencionam que 
os policiais estão entre os profissionais que mais sofrem de stress, pois estão 
constantemente expostos ao perigo e à agressão, devendo, freqüentemente, 
intervir em situações críticas de muito conflito e tensão.

Neste contexto, não se pode esquecer de mencionar um tipo específico de 

stress crônico, o “burnout”
(4-6)

, síndrome que se caracteriza por apresentar 
sintomas e sinais de exaustão física, psíquica e emocional, em decorrência de 
uma má adaptação do indivíduo a um trabalho prolongado, muito estressante e 
com uma grande carga de tensão.

Como se pode ver, o policial, pelas características da sua profissão, é um 
forte candidato ao “burnout”, uma vez que enfrenta freqüentemente, altos níveis 



de stress, o que pode gerar problemas de saúde física e mental, influenciando de 

forma negativa no comportamento desse profissional
(7-9)

. Estudos têm constatado 

que policiais com “burnout” empregam mais o uso de violência contra civis,
(7)

comportamento freqüente na maioria dos polícias brasileiros.
Assim sendo, da mesma maneira que a sociedade exige e necessita de 

policiais competentes e honestos, comprometidos com os ideários da organização 
a que pertencem, esses profissionais precisam, também, ser acompanhados e 
melhor avaliados no que tange às suas condições de saúde, principalmente nos 
aspectos psicossomáticos, onde a variável stress tem um enorme poder de 
destruição da capacidade laboral dos indivíduos.

A partir dessas considerações, bem como da escassez de pesquisas no 
Brasil sobre o tema, espera-se que os resultados encontrados no presente estudo, 
propiciem aos gestores da organização policial militar pesquisada, as atenções 
cabíveis no sentido de melhorar a qualidade de vida dos seus integrantes e, por 
conseguinte, os serviços prestados por esses profissionais à comunidade.

1.1 Objetivos

1. Diagnosticar, nos policiais militares da cidade de Natal, RN - Brasil, a presença 
e a fase de stress em que se encontram e a sintomatologia prevalente (física 
ou mental), bem como realizar comparações entre os resultados obtidos.



2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.2 STRESS 

2.2.1 Considerações gerais sobre stress

O stress não é um fenômeno que surgiu apenas a partir da era moderna.  
Ele existe desde os tempos mais remotos, do homem da caverna. Acontece que 
atualmente o stress é estudado de maneira mais científica, o que nos permite 
afirmar ser o mesmo, um dos principais fatores determinantes na etiologia de 
algumas doenças, bem como o principal estimulador de reações físicas e 
psicológicas que afetam diretamente a saúde e a qualidade de vida do indivíduo.  

A palavra “stress” com o significado de “aflição” e “adversidade” teve suas 
primeiras referências no século XIV. No entanto, o seu uso era esporádico e não 

sistemático
(1)

.

Só no século XVII a palavra stress, que tem origem no latim, passou a ser 
usada em inglês, no sentido psicológico, para designar opressão, desconforto e 

adversidade
(2)

. Anteriormente, a palavra stress era usada amplamente na física 
para indicar a “tensão gerada sobre um corpo ou uma superfície pela ação de 

forças sobre o mesmo”
(2)

.

Como se pode ver, o conceito de stress não é novo, mas foi apenas no 
início do século XX que estudiosos das ciências biológicas e sociais iniciaram a 
investigação de seus efeitos na saúde física e mental das pessoas.  

O primeiro cientista a estudar o stress como é conhecido hoje, foi o 
médico endocrinologista austríaco, radicado no Canadá, Hans Seley, a partir da 
década de 20, ainda como estudante.

Seley Publicou os seus primeiros resultados em 1936. Os estudos 

desenvolvidos por Selye
(10)

, o levaram a descrever a condição de não existir uma 
doença específica e sim a condição geral de estar doente, como sendo a 
“Síndrome de Adaptação Geral” (SAG), “uma resposta própria, generalizada, de 
todos os organismos a qualquer influencia nociva do meio ambiente, com uma 
série de elementos comuns”. Esta terminologia foi depois substituída pelo próprio 
pesquisador, pela palavra “stress”, designando um conjunto de reações 

fisiológicas frente aos agentes estressores. Segundo Selye
(10)

, essas reações 
fisiológicas desdobram-se em três fases sucessivas: Reação de Alarme ou Alerta, 
Fase de Resistência e Fase de Exaustão, sendo que a última, é atingida apenas 
nas situações mais graves e, normalmente, persistentes.



Os trabalhos de Seley foram influenciados por dois fisiologistas que 
produziram estudos de grande repercussão na época. A primeira influência veio 
de Bernard, em 1879, quando sugeriu “que o ambiente interno dos organismos 
deve permanecer constante apesar das mudanças no ambiente externo”. A 
segunda influencia veio de Cannon, em 1939, quando propôs o nome 
“homeostase”, “para designar o esforço dos processos fisiológicos para manter um 

estado de equilíbrio interno no organismo”
(11)

. Seley aproveitou ainda estes 

conceitos e definiu o stress como uma quebra neste equilíbrio
(10)

.

Para Rossi
(12)

, a definição do stress como qualquer adaptação requerida à 
pessoa, face à quebra da homeostase, dada por de Selye, apresenta o stress 
como um agente neutro, capaz de tornar-se positivo ou negativo de acordo com a 
percepção e a interpretação de cada pessoa.

Ainda segundo Rossi
(12)

, o stress positivo, chamado de eustresse, assim 
como o negativo, chamado de distresse, causam reações fisiológicas similares: as 
extremidades (mãos e pés) tendem a ficar suados e frios, a aceleração cardíaca e 
pressão arterial tendem a subir, o nível de tensão muscular tende a aumentar, etc. 
No nível emocional, no entanto, as reações ao stress são bastante diferentes. O 
eustresse motiva e estimula a pessoa a lidar com a situação. Ao contrário, o 
distresse acovarda o indivíduo, fazendo com que se intimide e fuja da situação.

 Nesta linha de raciocínio, Weiss
(13)

 registra que algumas pessoas reagem com um 
stress de grande risco para a saúde, a situações em que a maioria das outras as 
receberiam prazerosamente. Ele cita como exemplo os asmáticos, que 
freqüentemente têm dificuldades respiratórias só em pensar em algo excitante ou 
divertido. Seu desconforto os assusta e eles acabam sofrendo um ataque. O 
eustresse ou tensão positiva se transforma em distresse ou tensão negativa.

 Para Weiss
(13)

, os acontecimentos em si são neutros. No entanto, todas as 
pessoas, experimentam eventos que consideram ameaçadores, no trabalho ou 
fora dele. “É a nossa capacidade, ou falta dela, de lidar com os acontecimentos e 
com as nossas reações que gera o stress”.

 Para Areias
(14)

, o termo stress é utilizado por Seley em três condições: como 
situação, como reação aguda e como reação a longo prazo. Nas situações de 
stress, os estímulos do meio ambiente podem funcionar como elementos 
estressores quando adotam características de adversidade e/ou de punição. 

Segundo Silva et al.
(15)

, dependem da intensidade, freqüência e qualidade (frio, 
calor, ruído, cafeína, nicotina, álcool, etc.) exageradas, para esses estímulos se 
tornarem estressores. Nas reações agudas de stress, os estressores podem 

provocar uma reação orgânica em três níveis distintos
(15)

:

1. Nível Motor – relacionado à tensão dos músculos estriados, constatável 
pela eletromiografia e, subjetivamente, pelas sensações de tensão no rosto, nuca, 



ombros, entre outros;

2. Nível vegetativo – através da liberação de catecolaminas e da 
estimulação do sistema nervoso autônomo, com predomínio do simpático e 
conseqüente taquicardia, sudorese, aumento de glicemia, aumento das funções 
respiratórias, estimulação da tireóide e outras reações, que teriam como objetivo 
preparar o organismo para uma reação de ataque ou fuga;

3. Nível subjetivo-Cognoscitivo – ocorre quando afeta a experiência 
subjetiva de uma situação com reações emocionais como a vergonha, ansiedade, 
insegurança ou pânico, que interferem na concentração mental e na memória do 
individuo.  

Nas reações de stress crônico, uma sobrecarga de eventos estressores 
pode ocorre, nesse caso, as conseqüências dependerão da predisposição do 
indivíduo, de como ele percebe  e administra a situação.

Por outro lado, Couto
(16)

, ao identificar os dois tipos de stress, agudo e 
crônico, afirma que o primeiro ocorre quando algum agente estressor atua sob o 
individuo por um curto período de tempo, por exemplo, por uma ou duas semanas. 
Este tipo de stress só passa a ser um risco para a saúde quando incide em 
indivíduos tensos, e de forma freqüente. O segundo tipo de stress ocorre quando o 
período sob efeito do agente estressor perdurar por mais tempo, o que pode 
acarretar sérios danos para a saúde do individuo.

Couto
(16)

 diz existir uma grande semelhança se compararmos o 
comportamento humano, com relação ao stress, com o comportamento de um 
corpo físico que sofre algum tipo de pressão do tipo: torção, flexão, compressão 
ou tração. No caso, podemos citar como exemplo o comportamento das pontes 
frente às tensões que sofrem. Nesta situação, esses corpos estão sob efeito de 
stress, que em excesso, e por longo período, os levará à fadiga, o que no caso da 
ponte, provocará a sua queda. Com o homem, pode vir a ocorrer uma debilitação 
do organismo (corpo), levando-o a adoecer, físico e emocionalmente.

Lipp
(11)

, chama atenção para a importância de se conceituar o stress como 
um processo e não como uma reação única do organismo. Lembra que um longo 
processo bioquímico é ativado, inicialmente, provocando taquicardia, sudorese 
excessiva, tensão muscular, boca seca e a sensação de estar alerta. Mas tarde, 
diferentes manifestações serão geradas, dependendo das características 
genéticas do individuo.  

Lipp
(11)

, define o stress como sendo uma reação do organismo, com 
componentes físicos e/ou psicológicos, causada pelas reações psicofisiológicas
que ocorre quando a pessoa se confronta com uma situação que, de um modo ou 
de outro, a irrite, amedronte, excite, confunda, ou mesmo que a faça imensamente 
feliz.



Já, Vasconcellos
(17)

, resumindo as teorias de Lazarus, publicadas em 
1975, destaca a importância dos centros cognitivos de reconhecimento daquilo 
que representa a ameaça para a sobrevivência do indivíduo. O referido autor 
considera esse processo como “primeira avaliação”, por ser fundamental e 
essencial para a vida do indivíduo, colocando o conceito de interpretação dos 
eventos, como os verdadeiros estressores. Destaca também, a importância da 
“avaliação secundária”, que são as possibilidades de superação do stress 
“coping”, ou seja, a estratégia que o indivíduo antecipa como forma de controlar ou 
reduzir o stress que enfrenta.

Para Lazarus & Folkman
(18)

, o nível de stress percebido pelo indivíduo 
depende de sua análise e interpretação do elemento estressor, da sua capacidade 
cognitiva de interpretação e reação a certos tipos de eventos. Assim sendo, é a 
partir de um processo de avaliação cognitiva que o indivíduo poderá julgar se há 
uma discrepância, real ou percebida, entre as demandas situacionais e os 
recursos pessoais que dispõe para confronto com a situação. A avaliação 
cognitiva diz respeito a um processo mental através do qual é possível analisar e 
reconhecer os estímulos e, ao mesmo tempo, configurar o tipo de resposta.

Como podemos observar, sob altos níveis de pressão, de forma constante 
por um longo período de tempo, nem a ponte nem o homem se sustentará.

É bom lembrar que cada individuo reage de forma diferente ao entrar em 
contato com agentes estressores semelhantes.

Com referência às fases do stress e aos aspectos fisiológicos, Seley
(10)

identificou três fases de stress: reação ou alarme, resistência e exaustão.

A fase de alarme é como o susto inicial do stress, predomina a atuação de 
uma parte deste SNA chamado de Sistema Simpático, o qual proporciona 
descargas de adrenalina da medula da glândula supra-renal e de noradrenalina 

das fibras pós-ganglionares, para a corrente sanguínea
(6,19)

.

Greenberg
(19)

, afirma que é durante essa fase de estimulação aguda do 
stress, que uma parte do Sistema Nervoso Central denominado Hipotálamo, ao 
sentir um estressor, ativa os dois principais trajetos de reação ao stress: o sistema 
endócrino e o sistema nervoso autônomo. Para ativar o sistema endócrino, a 
porção anterior do hipotálamo libera o fator de liberação de corticotropina (CRF), 
que ativa a hipófise, na base do cérebro, a secretar hormônio adrenocorticotrópico 
(ACTH). O (ACTH) então, ativa o córtex das supra-renais ou adrenais para liberar 
hormônios corticóides. Para ativar o Sistema Nervoso Autônomo, uma mensagem 
é enviada pela parte posterior do hipotálamo, via sistema nervoso, para a medula 
adrenal.

Como se percebe, toda a seqüência de acontecimentos tem origem no 
cérebro, sendo o hipotálamo que acaba disparando a sucessão de eventos 
orgânicos do stress. Ao mesmo tempo em que o hipotálamo está providenciando a 



estimulação da hipófise para secreção do ACTH, também proporciona a secreção 
de outros neuro-hormônios (hormônios produzidos no cérebro), tais como os 
chamados peptídeos cerebrais, como é o caso das endorfinas (que modificam o 

limiar para a dor), STH (que acelera o metabolismo), prolactina e outros
(6)

.

Desaparecendo os agentes estressores, todas essas alterações tendem a 
se interromper e regredir. Se, no entanto, por alguma razão o organismo continua 
sendo submetido à estimulação estressante, portanto, sendo obrigado a manter 
seu esforço de adaptação, a fase seguinte surgirá (Fase de Resistência).

Quanto à fase de resistência, caracteriza-se basicamente, pela 
hiperatividade da glândula supra-renal sob influência do SNC através do 
Hipotálamo e Hipófise. É uma fase que surge quando persiste a ação do estímulo 
estressor e, nesse período, há um aumento no volume da supra-renal, 
concomitante a uma atrofia do baço e das estruturas linfáticas e um continuado 

aumento dos glóbulos brancos do sangue (leucocitose)
 (6,20)

. Lipp
(20)

 registra que 
nessa fase quanto maior é o esforço que a pessoa faz para se adaptar e 
restabelecer a harmonia interior, maior é o desgaste do organismo. Continuando 
ainda o agente estressor o organismo vai à terceira fase da Síndrome Geral de 
Adaptação, a Fase de Exaustão.  

Nessa fase, há uma quebra total da resistência e alguns sintomas 

semelhantes aos da fase de alarme, surgem, com maior magnitude
(20)

. Há um 
aumento das estruturas linfáticas, a exaustão psicológica surge em forma de 
depressão e exaustão física. As doenças começam a aparecer, podendo ocorrer a 

morte do indivíduo
(20)

.

Como se supõe, a resistência do organismo não é ilimitada. As 
modificações biológicas que aparecem nessa fase se assemelham àquelas da 
reação de alarme em sua etapa de choque, porém, ao contrário desta, no 
esgotamento o organismo já não é capaz de equilibrar-se por si só e sobrevém a 
falência adaptativa.

No que tange ao modelo teórico de desenvolvimento do stress, Lipp
(20)

,
durante a Padronização do Inventário de Sintomas de Stress para Adultos em 
2000, após utilizar por muitos anos em suas pesquisas o modelo trifásico 
preconizado por Selye em 1952, identificou, tanto clínico como estatisticamente, 
uma nova fase do stress, que a denominou de Quase-Exaustão. Essa nova fase 
encontra-se entre a fase e de Resistência e Exaustão, sendo caracterizada por um 
enfraquecimento da pessoa que não mais está conseguindo se adaptar ou resistir 
ao estressor. As doenças começam a surgir, no entanto não são tão graves como 
na fase de Exaustão. A pessoa apresenta desgaste e outros sintomas, mas ainda 
consegue trabalhar, de certa maneira, e ter uma vida social, diferentemente da 
fase de exaustão, quando o indivíduo pára de funcionar adequadamente, não 
conseguindo, na maioria das vezes trabalhar ou se concentrar.



Com a identificação dessa nova fase, foi criado um novo modelo teórico 
de como o stress se desenvolve, quadrifásico, uma extensão do modelo trifásico 

de Selye
(20)

, sendo este modelo utilizado em vários estudos no Brasil
(21-26)

, e 
adotado no presente estudo.

Em função do exposto, podemos dizer que o stress é a causa de algumas 
patologias ou, quando não, potencializador das mesmas. Doenças como: 
acidentes vasculares cerebrais, infarto agudo do miocárdio, hipertensão arterial, 
crise asmáticas, úlcera péptica, várias infecções da pele e do olho, entre outras, 
podem ter sua gênese no stress crônico. Porém, mais importante que saber a 
causa dessas patologias, é trabalhar o stress na sua profilaxia. Isso envolve 
fatores não só individuais, psicológicos e físicos do indivíduo, mas acima de tudo, 
uma mudança na qual a sociedade participe e conceba o ser humano como um 
todo.

2.2.2 Stress e o ambiente de trabalho 

No tocante ao stress ocupacional, diferentes tipos de ocupações têm sido 
pesquisadas no Brasil. Os resultados têm apresentado níveis de stress diferentes, 
chegado a 70% de profissionais estressados em amostra de Juízes do 

Trabalho
(27)

. Diagnosticou-se também que o nível de stress em pessoas que 
ocupam cargos de chefia em São Paulo, subiu de 40%, em 1996, para 49% em

2004
(26)

.

Pesquisa realizada em funcionários da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte – UFRN, em 2004, diagnosticou em uma amostra de 99 
indivíduos, participantes de um programa de qualidade de vida, que 23,9% dos 
homens não tinham stress, porém, 76,1% apresentavam stress, sendo 34,3% na 
fase de alerta e 65,7% na fase de resistência, com 54,3% de predominância de 
sintomas psicológicos. Apenas 5,7% das mulheres não apresentavam stress e 
94,3% tinham stress, sendo 10% na fase de alerta, 88% na fase de resistência e 

2% na de quase exaustão, com 74% de prevalência de sintomas psicológicos
(25)

.

Segundo recente estudo realizado pela International Stress Management 

Association (ISMA)
(28)

, em nove países, o stress dos trabalhadores brasileiros só é 
menor que o dos japoneses. Os níveis são alarmantes. 70% dos brasileiros sofrem 
de alguma conseqüência relacionada ao stress. Entre os grupos mais afetados 
estão os profissionais de segurança pública. Em segundo lugar vêm os 
controladores de vôo. Notórios recordistas de stress no mundo inteiro. Em terceiro, 
os profissionais da área da saúde. O mais grave é que 30% dos pesquisados 
mostraram sintomas da síndrome de Burnout, significando que os mesmos se 
encontram em um estado de exaustão total, à beira de uma depressão.

Esse grave problema reflete diretamente na economia das empresas e 
pode comprometer boa parte dos gastos anuais por gerar queda na produtividade 
- devido às faltas no trabalho, pagamentos de horas-extras, desperdício de 



material de trabalho, além de custos elevados com assistência médica
(28)

. Nos 
Estados Unidos, onde os índices de stress são similares aos do Brasil, estima-se 
que US$ 300 bilhões sejam empregados com os prejuízos anuais das 

empresas
(28)

.

A revisão da literatura nos mostrou a inexistência estudos, no Brasil, 
voltados para diagnosticar o stress pessoal, clínico, bem como sua sintomatologia 
prevalente (física ou mental), em policiais militares, do soldado ao coronel. Esta 
constatação foi uma das motivações do presente estudo.
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RESUMO
Objetivos. Diagnosticar a ocorrência e a fase de estresse em policiais militares da 
Cidade de Natal, Brasil, além de determinar a prevalência de sintomatologia física 
e mental. 
Método. Estudo descritivo, com corte transversal. Foi investigada uma amostra de 
264 indivíduos extraída de uma população de 3 193 militares do Comando de 
Policiamento da Capital. Os dados foram coletados entre junho de 2004 e janeiro 
de 2005 utilizando-se o Inventário de Sintomas de Stress para Adultos de Lipp. Foi 
determinada a presença de estresse, a fase de estresse (alerta, resistência, 
quase-exaustão, exaustão), a prevalência de sintomas físicos e mentais e a 
relação entre estresse e unidade policial, posto policial, sexo, hábito de beber, 
fumo, escolaridade, estado civil, idade, tempo de serviço e faixa salarial. 
Resultados. A proporção de policiais sem sintomas de estresse foi de 52,6%, 
enquanto que 47,7% apresentaram sintomatologia. Dos policiais com estresse, 
3,4% encontravam-se na fase de alerta, 39,8% na fase de resistência, 3,8% na 
fase de quase-exaustão e 0,4% na fase de exaustão. Sintomas psicológicos foram 
registrados em 76% dos policiais com estresse, e sintomas físicos, em 24%. Das 
variáveis investigadas, a única que apresentou relação com estresse foi o sexo (P
= 0,0337). 
Conclusões. Os níveis de estresse e de sintomas não indicaram um quadro de 
fadiga crítico. É recomendável uma ação preventiva por parte da organização 
policial, que poderia incluir a aplicação de um programa de diagnóstico, orientação 
e controle do estresse. 
Palavras-chave Estresse [stress/estrés], polícia [police/policia], saúde mental 



[mental health/salud mental].

INTRODUÇÃO
A profissão de policial militar é uma atividade de alto risco, uma vez que 

esses profissionais lidam, no seu cotidiano, com a violência, a brutalidade e a 
morte. A literatura aponta que os policiais estão entre os profissionais que mais 
sofrem de estresse, pois estão constantemente expostos ao perigo e à agressão, 
devendo freqüentemente intervir em situações de problemas humanos de muito 
conflito e tensão (1-3).

Pelas características da sua profissão, o policial é um forte candidato ao 
burnout, um tipo específico de estresse crônico. A síndrome de burnout se 
caracteriza por apresentar sintomas e sinais de exaustão física, psíquica e 
emocional que decorrem de uma má adaptação do indivíduo a um trabalho 
prolongado e com uma grande carga de tensão. O termo serve para designar um 
estágio mais acentuado do estresse, que atinge profissionais cujas atividades 
exigem um alto grau de contato interpessoal, a exemplo dos policiais, enfermeiros 
e assistentes sociais, entre outros (4, 5). Esse quadro propicia o surgimento de 
patologias e disfunções, tais como a hipertensão arterial, úlcera gastroduodenal, 
obesidade, câncer, psoríase e tensão pré-menstrual, as mais estudadas entre 
aquelas relacionadas ao estresse (6). Além disso, estudos mostram que os 
policiais com burnout empregam mais o uso de violência contra civis (7).

Assim sendo, da mesma forma que a sociedade exige e necessita de 
policiais competentes e honestos, comprometidos com os ideários da organização 
a que pertencem, esses profissionais precisam, também, ser acompanhados e 
melhor avaliados no que tange às suas condições de saúde, principalmente aos 
aspectos psicossomáticos, onde a variável estresse tem um enorme poder de 
destruição da capacidade de trabalho dos indivíduos. A partir dessas 
considerações, bem como da escassez de pesquisas no Brasil sobre o tema, o 
presente estudo teve como objetivo diagnosticar o nível e a fase de estresse em 
que se encontram os policiais militares em uma cidade brasileira, além de 
determinar a prevalência de sintomatologia física e mental nesses profissionais.

MATERIAIS E MÉTODOS 
O presente estudo descritivo teve corte transversal, uma vez que procurou 

descrever e produzir um instantâneo dos níveis de estresse nos policiais militares 
da Cidade de Natal, capital do Estado do Rio Grande do Norte, Brasil, com base 
na avaliação individual de cada um dos membros desse grupo, produzindo 
indicadores gerais para a comunidade investigada.   

A população de interesse era composta de 3 193 indivíduos divididos em 
oito conglomerados (unidades militares), que eram, por sua vez, divididos em 
quatro subgrupos hierárquicos. A partir daí, foi dimensionada uma amostra 
aleatória estratificada de 264 militares, proporcional ao peso dos estratos. Dentro 
de cada estrato, os indivíduos foram selecionados proporcionalmente ao peso dos 



conglomerados, garantindo a representatividade de cada estrato. O nível de 
significância foi de 5%.   

A amostra foi estratificada de acordo com os quatro grandes grupos 
hierárquicos existentes na corporação: oficiais superiores e intermediários 
(coronéis, tenentes-coronéis, majores e capitães), oficiais subalternos (primeiros e 
segundos-tenentes), praças (subtenentes e sargentos) e cabos e soldados, todos 
pertencentes ao Comando de Policiamento da Capital (CPC). Os dados foram 
coletados por meio do Inventário de Sintomas de Stress para Adultos de Lipp 
(ISSL) (8). Esse instrumento foi desenvolvido para medir o nível de estresse global 
e não ocupacional em jovens e adultos. Foi validado em 1994 por Lipp e Guevara 
em populações de diferentes regiões do País e padronizado por Lipp (8). O ISSL, 
utilizado em inúmeras pesquisas e trabalhos na área do estresse no Brasil (9-12), 
emprega um modelo quadrifásico, com cada fase refletindo a intensidade do 
estresse: alerta, resistência, quase-exaustão e exaustão. O modelo é baseado na 
síndrome geral de adaptação de Selye (13), tendo sido a fase de quase-exaustão 
acrescentada por Lipp (8).

O ISSL é composto por 37 itens de natureza somática e 19 de natureza 
psicológica, sendo alguns repetidos, diferenciados apenas em termos de 
intensidade. Esses itens são organizados em três quadros. O primeiro quadro, que 
avalia a fase de alerta, inclui 12 sintomas físicos e três psicológicos. O participante 
marca os sintomas físicos ou psicológicos que experimentou nas últimas 24 horas. 
O segundo quadro é composto de 10 sintomas físicos e cinco psicológicos; nesse 
quadro, o participante marca os sintomas que experimentou na última semana. Já 
a fase de quase-exaustão é diagnosticada com base em uma freqüência maior de 
sintomas listados no quadro 2 do inventário. Por fim, o terceiro quadro, que avalia 
a fase de exaustão, apresenta 12 sintomas físicos e 11 psicológicos, e o 
participante marca aqueles que experimentou no último mês.

Os critérios de inclusão adotados para a amostra foram: estar no mínimo há 
2 anos na corporação; concordância em participar do estudo, após informações 
detalhadas sobre os seus objetivos; assinatura do termo de consentimento livre e 
esclarecido; e pertencer ao CPC. Foram excluídos os policiais em tratamento de 
saúde e que se negaram a participar do estudo. O projeto foi aprovado pelo 
Conselho de Ética e Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 
Os dados foram coletados entre junho de 2004 e janeiro de 2005, tendo sido um 
dos autores (MC) o único responsável por todas as etapas da pesquisa.
Foi determinada a presença de estresse, a fase de estresse (alerta, resistência, 
quase-exaustão, exaustão), a prevalência de sintomas físicos e mentais e a 
relação entre estresse e unidade policial, posto policial, sexo, hábito de beber, 
fumo, escolaridade, estado civil, idade, tempo de serviço e faixa salarial. Foram 
aplicados os testes estatísticos do qui-quadrado ( 2) de máxima verossimilhança 
para avaliar a existência de associação entre estresse e as variáveis acima 
citadas, bem como o teste t de Student para proporções ao avaliar a significância 
na presença de hábitos ou características individuais.   

RESULTADOS 
Em relação aos dados sociodemográficos, foi possível verificar que a 

amostra se constituiu, principalmente, por indivíduos do sexo masculino (95,5%), 



com idade inferior a 40 anos (87,5%), casados (53,8%) e com ensino médio 
completo (77,3%).

Quanto aos hábitos pessoais, constatou-se um percentual significativo de 
não fumantes (86%; P < 0,0001) e de indivíduos sem atividade física regular 
(62,1%; P = 0,0003). No que diz respeito ao consumo de bebidas alcoólicas, um 
importante indicador de estresse, 35,6% afirmaram não consumir bebidas 
alcoólicas, enquanto 61,3% afirmaram que consumiam bebidas alcoólicas apenas 
nos finais de semana ou em festas. Além disso, 0,8% confirmaram um consumo 
diário de bebidas alcoólicas e 2,3% confirmaram o consumo quando estão com 
problemas. O percentual de usuários foi significativamente maior do que o 
percentual de não usuários de bebidas alcoólicas (64,4%; P < 0,0001).

Quanto à hierarquia, verificou-se uma preponderância de cabos e soldados 
(79,5%). Quanto ao tempo de serviço, o percentual maior foi de policiais entre 2 e 
9 anos (53,4%). No tocante à jornada de trabalho, verificou-se que 71,2% dos 
policiais tinham jornada semanal superior a 40 horas.

A seguir são descritos os resultados relativos à variável dependente 
estresse entendida como um processo patológico, resultante de uma reação 
orgânica do corpo às influências externas e de condições anormais, as quais 
tendem a prejudicar a homeostase do organismo. Dos 264 policiais investigados, 
125 (47,4%) apresentaram estresse, contra 139 (52,6%) com diagnóstico negativo 
(P = 0,398). Embora a diferença não seja significativa, o percentual de policiais 
com estresse é preocupante.

Os dados constantes na tabela 1, embora não mostrem uma associação 
significativa entre o posto do policial e a presença de estresse (P = 0,3343), 
mostram a existência de níveis representativos da variável dependente em todos 
os postos hierárquicos, em particular entre os oficiais superiores e intermediários 
(55,6%) e os cabos e soldados (49,5%), com predominância na fase de 
resistência. Nessa fase, se o estressor é eliminado, ou se técnicas de controle do 
estresse são utilizadas, o organismo se restabelece e o processo do estresse 
termina (8). Caso contrário, se a tensão se prolongar e não houver uma adaptação 
do organismo, o sistema imunológico é comprometido, podendo ocorrer doenças 
ou mesmo a morte (14). A tabela 1 mostra ainda que os níveis de estresse 
encontrados nos policiais militares de Natal não diferem muito dos encontrados 
em homens e mulheres adultos brasileiros (8, 15-18).

A tabela 2 mostra um percentual expressivo de policiais com estresse nas 
unidades do CPC, com destaque para a Companhia Feminina (CPFEM) (85,7%), 
1º Batalhão da Polícia Militar (BPM) (53,7%) e 5º BPM (52,0%), embora a 
associação entre unidade e presença de estresse não seja estatisticamente 
significativa (P = 0,0935). Contudo, a associação entre sexo e estresse foi positiva 
(P = 0,0337).

A tabela 3 mostra a prevalência de sintomas psicológicos (36%) e físicos 
(11,4%) em todos os postos hierárquicos. Não houve associação entre posto e 
sintomatologia (P = 0,3343). Foi observada uma expressiva prevalência de 
sintomas psicológicos, característicos das fases de resistência e quase-exaustão, 
em todos os postos hierárquicos da corporação, tais como sintomas de 
nervosismo, irritabilidade excessiva, raiva prolongada, cansaço excessivo, 
irritabilidade sem causa aparente e perda do senso de humor. Os sintomas físicos 



mais prevalentes foram mãos e pés frios, excessiva sudorese, tensão muscular, 
insônia, cansaço permanente, flatulência, falta de memória e doenças 
dermatológicas.

DISCUSSÃO 
No presente estudo, os níveis de estresse encontrados nos policiais 

militares de Natal foram semelhantes aos descritos para homens e mulheres 
adultos brasileiros (8, 15-18). Isso pode estar refletindo as prevalências 
observadas de indivíduos não fumantes (86%) e que não consomem bebidas 
alcoólicas (35,6%), que, mesmo na ausência de exercício físico, podem ser um 
indicativo de um estilo de vida mais saudável e de uma melhor qualidade de vida.

O predomínio de indivíduos com tempo de serviço entre 2 e 9 anos indica 
um quadro de pessoal relativamente novo, fruto de uma política de ampliação do 
número de policiais, implementada pelo Estado do Rio Grande do Norte nos 
últimos anos. O alto contingente com carga horária acima das 40 horas semanais, 
por sua vez, sugere que o número de policiais ainda é reduzido, ou seja, 
insuficiente para atender a demanda, o que pressupõe a necessidade de novas 
contratações para sanar o problema de escassez de policiais e conseqüente 
sobrecarga de trabalho para os existentes.
A maioria dos policiais neste estudo encontrava-se em uma fase de estresse na 
qual ainda era possível lidar com tensões e eliminar sintomas. Entretanto, se os 
policiais não tiverem à sua disposição estratégias para lidar com os eventos 
estressores, ficarão sujeitos a uma debilitação do organismo e à instalação das 
fases subseqüentes do estresse, podendo chegar à fase de exaustão. É nesta 
última fase que surgem as doenças mais graves, em função da diminuição do 
sistema imunológico, surgindo, principalmente, a hipertensão arterial, problemas 
dermatológicos, depressão, raiva, ansiedade, angustia, apatia, alteração do humor 
e hipersensibilidade emotiva, tornando indispensável a intervenção de 
profissionais especializados (6, 14).
Como no presente estudo, uma análise de policiais norte-americanos (19) também 
diagnosticou nesses profissionais níveis de estresse semelhantes aos de homens 
adultos trabalhadores. Os resultados aqui apresentados também corroboram uma 
pesquisa realizada na polícia do Estado de Minas Gerais, no Brasil (20), e outra 
realizada na cidade de Reims, na França (21). A pesquisa de Moraes et al.(20) 
teve como objetivo diagnosticar a qualidade de vida no trabalho e o estresse 
ocupacional de 1 152 policiais, tendo como referência os modelos de Hackman e 
Oldham (qualidade de vida) e Cooper et al. (estresse) (22, 23). O estudo relatou 
níveis significativos de estresse entre os membros de todos os níveis hierárquicos, 
principalmente entre os oficiais. Já o estudo de Deschamps et al. (21) teve como 
objetivo avaliar o nível de estresse em um grupo de policiais franceses e examinar 
a associação entre exercer essa profissão, estressores em potencial e níveis de 
estresse. A amostra incluiu 617 policiais operacionais e administrativos. Foram 
encontrados altos níveis de estresse nos sargentos e oficiais do setor operacional, 
bem como em policiais do setor administrativo com mais de 30 anos, nenhuma 
atividade de lazer, e nenhum passatempo. Neste estudo, observamos que os 
níveis de estresse estavam mais presentes nos postos responsáveis pela tomada 
de decisões e gerenciamento e naqueles responsáveis pela operacionalização e 



execução das tarefas. Porém, o teste do 2 não revelou associação entre posto e 
presença de estresse (P = 0,3343).

A presença de níveis mais altos de estresse em policiais mulheres, mesmo 
sendo o seu número pequeno, corrobora outros dados brasileiros referentes a 
outros grupos profissionais (24-27), nos quais as mulheres apresentaram níveis de 
estresse mais altos do que os homens. Os modelos logísticos de regressão 
múltipla por nós utilizados foram ajustados para avaliar a existência de fatores 
preditores do estresse. Esses modelos tiveram como resposta o logit da 
freqüência de estresse e como variáveis preditoras um fator qualitativo (unidade, 
posto, sexo, bebida, fumo, escolaridade e estado civil) e três variáveis preditoras 
numéricas (idade, tempo de serviço e faixa salarial). Em todos os modelos 
ajustados, o fator sexo foi o único a apresentar efeito significativo sobre o nível de 
stress (P = 0,0337), confirmando maior nível de estresse entre as mulheres. Isso 
talvez se deva à dupla jornada de trabalho, às obrigações domésticas, à tendência 
feminina de apresentar maior número de fontes de estresse, uma vez que sofrem 
mais com as relações interpessoais ruins, e ainda a características fisiológicas e 
psicológicas específicas das mulheres.

Chama a atenção o fato de a Companhia de Choque e o Comando de 
Policiamento Rodoviário Estadual (CPRE) apresentarem os maiores percentuais 
de policiais sem estresse (77,8% e 60,5%, respectivamente), embora a 
associação não seja significativa (P = 0,0935). Pode-se inferir que tais resultados 
ocorreram em virtude de a Companhia de Choque ser uma unidade militar 
treinada para situações especiais de extrema tensão, onde o emprego da força e 
de técnicas especiais de confronto faz parte do treinamento. Quanto ao CPRE, os 
dados mostram uma situação antagônica à realidade, uma vez que os policiais 
daquela companhia trabalham no trânsito, um ambiente reconhecidamente 
estressante. Porém, o fato de a fiscalização e orientação do trânsito na cidade ter 
sido municipalizada em 2000, ficando o CPRE responsável pelo policiamento 
rodoviário estadual, e não mais pelo trânsito na capital, pode ter contribuído para a 
redução ou eliminação das situações geradoras de estresse nesses policiais.

Não deixa de ser surpreendente que os níveis de estresse encontrados 
entre os policiais da Cidade de Natal se assemelhem àqueles descritos para 
outras profissões no Brasil, tendo em vista o contexto de atuação desses 
profissionais, que trabalham em um país com problemas sociais graves. Assim 
sendo, podemos inferir que os níveis de estresse registrados refletem o fato de 
Natal ser ainda uma cidade de porte médio, com uma população estimada em 
aproximadamente 900 mil habitantes, longe dos grandes centros do Sudeste do 
País, com um índice de violência ainda pequeno, onde o soldado em início de 
carreira recebe um salário acima da média nacional do setor privado, como 
mostram os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (28). Esses 
dados mostram que, em dezembro de 2006, o salário médio dos empregados com 
carteira de trabalho assinada no setor privado girava em torno de R$ 1 054,10. 
Enquanto isso, o salário dos soldados, em fevereiro de 2007, era de R$ 1 133,69, 
segundo dados do Governo do Estado do Rio Grande do Norte (29). Outra 
situação importante é o fato de os policiais serem servidores públicos do Estado, 
portanto, com carreira estruturada e estabilidade no emprego, o que propicia uma 
vida menos estressante.   



Moura e Del Nero (17), que estudaram 270 executivos de uma metalúrgica 
multinacional do Estado de São Paulo (supervisores, gerentes e diretores), 
concluíram que 80% dos diretores, 68% dos gerentes e 72% dos supervisores se 
encontravam na fase de resistência do estresse, com prevalência de sintomas 
psíquicos. Costa et al. (18), que estudaram a ocorrência de estresse em sete 
especialidades médicas na Cidade de Natal, observaram a presença de estresse 
na fase de resistência em 66,7% dos profissionais que recebiam até 15 salários 
mínimos, contra 93,7% dos recebiam mais do que 15 salários mínimo. Em relação 
ao número de turnos, esses autores constataram maior predominância da fase de 
resistência nos profissionais que trabalhavam três turnos ou mais; além disso, 
14,3% desses profissionais se encontravam na fase de exaustão. Ambos estudos 
utilizaram o ISSL.

Uma limitação do presente estudo foi a falta de pesquisas voltadas para o 
diagnóstico do estresse de forma global, pessoal e clínico, em policiais, no Brasil. 
A existência desses estudos poderia oportunizar comparações entre os resultados 
obtidos. A maioria dos estudos nessa área, tanto no Brasil como em outros países, 
é voltada para o estresse ocupacional, e, mesmo assim, utilizando instrumentos 
que não foram criados especificamente para esse tipo de profissional. Portanto, 
estudos futuros devem enfocar o estresse ocupacional dos policiais através de 
instrumentos específicos de diagnóstico, evitando assim os vieses que porventura 
possam ocorrer.

CONCLUSÕES 
A análise dos resultados permite concluir que o estresse ocorre entre 

policiais militares da Cidade de Natal, Brasil, em todos os postos hierárquicos, 
com destaque para oficiais superiores e intermediários e para cabos e soldados. A 
sintomatologia de estresse se manifesta, principalmente, por meio de sintomas 
psicológicos, com baixos níveis de sintomas físicos e com predominância na fase 
de resistência.

Os níveis de estresse e de sintomas não indicaram, necessariamente, a 
presença de um quadro de fadiga crítico (fase de exaustão), apontando a 
ausência de um risco ocupacional eminente. Dessa forma, ainda é possível uma 
ação preventiva por parte da organização militar. Tal ação poderia incluir 1) a 
aplicação de um efetivo programa de diagnóstico, orientação e controle do 
estresse, bem como de identificação dos eventos estressores, presentes no dia-a-
dia dos policiais, através de check-up médico e psicológico anual; 2) a 
implementação de um programa de atividade física, esporte, ioga e lazer; 3) a 
construção ou recuperação de espaços adequados a essas práticas; e 4) o 
aumento do número de policiais, principalmente de soldados, a fim de evitar a 
sobrecarga de trabalho (mais de 40 horas de trabalho semanais).

Além disso, devem ser realizados estudos longitudinais, nos quais sejam 
utilizados instrumentos de pesquisa específicos para essa população, com o 
objetivo de propiciar maior conhecimento sobre o estresse no ambiente 
organizacional e, principalmente, para identificar os elementos estressores. 

Finalmente, trabalhos como o presente devem ser repetidos em outras 
corporações policiais brasileiras, para permitir uma comparação entre os 
resultados obtidos, a qual poderá confirmar, ampliar ou mesmo refutar os achados 



deste estudo.

REFERÊNCIAS 
1. Spielberger C. Understanding stress and anxiety. Nova Iorque: Harper & Row; 

1979.
2. Spielberger CD, Westberry LG, Grier K, Greenfield G. The Police Stress Survey: 

sources of stress in law enforcement. Tampa, FL: Human Resources 
Institute; 1981.

3. Collins PA, Gibbs ACC. Stress in police officers: a study of the origins, 
prevalence and severity of stress-related symptoms within a county police 
force. Occup Med (Lond). 2003;53(4):255–63.

4. Perlan B, Hartman EA. Burnout: summary and future research. Human 
Relations. 1982;35(4):283-305.

5. Maslach C. Entendendo o burnout. Em: Rossi AM, Perrewé PL, Sauter 
SL, orgs. Stress e qualidade de vida no trabalho: perspectivas atuais 
da saúde ocupacional. São Paulo: Atlas; 2005. Pp. 41-55.   

6. Lipp MEN (org). Pesquisas sobre “stress” no Brasil: saúde, ocupação e grupos 
de risco. Campinas, SP: Papirus. 1996.

7. Kop N, Euwema M, Schaufeli W. Burnout, job stress, and violent behavior 
among Dutch police officers. Work & Stress. 1999;13(4):326-40.

8. Lipp MEN. Inventário de Sintomas de Stress para Adultos de Lipp – ISSL. São 
Paulo, SP: Casa do Psicólogo, 2000.

9. Moreira SNT, Melo COM, Tomaz G, Azevedo GD. Estresse e ansiedade em 
mulheres inférteis. Rev Bras Ginecol Obstet. 2006;28(6):358-64.

10. Magalhaes SHT, Loureiro SR. Transtorno do pânico: nível de stress e locus de 
controle. Estud Psicol (Campinas). 2005;22(3):233-40.

11. Camelo SH. Henriques AELS. Sintomas de estresse nos trabalhadores 
atuando em cinco núcleos de saúde da família. Rev Latino-Am Enfermagem. 
2004; 12(1):14-21.

12. Silva JDT, Müller MC, Bonamigo RR. Estratégias de coping e níveis de 
estresse em pacientes portadores de psoríase. An Bras Dermatol. 
2006;81(2):143-9.

13. Selye H. Stress: a tensão da vida. São Paulo: Ibrasa; 1959.
14. Greenberg JS. Administração do estresse. São Paulo: Manole; 2002.
15. Soares DM. O stress do executivo brasileiro: diferenças e similaridades entre 

homens e mulheres [dissertação de mestrado]. São Paulo: Pontifícia 
Universidade Católica de Campinas; 1990.   

16. Couto HA. Stress e qualidade de vida dos executivos. Rio de Janeiro: Cop; 
1987.

17. Moura RJ, Del Nero MCC. Diagnóstico de stress e qualidade de vida de 
executivos. Em: Trabalho, stress e saúde: mudanças corporativas e bem-
estar dos colaboradores – da teoria à ação. Anais do V Congresso de Stress 
da International Stress Management Association – ISMA - Brasil, e do VII 
Fórum Internacional de Qualidade de Vida no Trabalho. Porto Alegre: ISMA-
BR; 2005.

18. Costa EM, Carvalho ALS, Gico VV, Costa ICC. Estresse ocupacional: um 



estudo com os profissionais médicos. Em: Trabalho, stress e saúde: 
mudanças corporativas e bem-estar dos colaboradores – da teoria à ação. 
Anais do V Congresso de Stress da International Stress Management 
Association – ISMA - Brasil e do VII Fórum Internacional de Qualidade de 
Vida no Trabalho. Porto Alegre: ISMA-BR; 2005.   

19. Zhao J, He N, Lovrich N. Predicting five dimensions of police officer stress: 
looking more deeply into organizational settings for sources of police stress. 
Police Quarterly. 2002;5(1):43–62.   

20. Moraes LF, Marques AL, Pereira LZ. Diagnóstico de qualidade vida e estresse 
no trabalho da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais [relatório de 
pesquisa]. Belo Horizonte: Núcleo de Estudos Avançados em 
Comportamento Organizacional/Centro de Pós-Graduação e Pesquisas em 
Administração/Universidade Federal de Minas Gerais; 2000.   

21. Deschamps F, Paganon-Badinier I, Marchand A-C, Merle C. Sources and 
assessment of occupational stress in the police. J Occup Health. 
2003;45(6):358-64.

22. Hackman JR, Oldham GR. Development of the job diagnostic survey. J Appl 
Psychol. 1975;60(2):159-70.

23. Cooper CL, Sloan SJ, Williams S. Occupational stress indicator. Windsor, UK: 
NFER-Nelson; 1988.   

24. Areias MEQ. Saúde mental, stress e trabalho dos servidores de uma 
universidade [tese de doutorado]. Campinas: Faculdade de Ciências 
Médicas da Universidade Estadual de Campinas; 1999.

25. Barros MVG, Nahas MV. Comportamentos de risco, auto-avaliação do nível de 
saúde e percepção de estresse entre trabalhadores da indústria. Rev Saude 
Publica. 2001;35(6):554-63.

26. Moraes LF, Marques AL, Kilimnik ZM, Ladeira MB. Comprometimento 
organizacional, qualidade de vida e stress no trabalho: uma abordagem de 
diagnóstico comparativo. Rev Brasileira Administração Contemporânea. 
1995;1(9):169-88.

27. Costa, MA, Dantas, MJ. Stress: um diagnóstico dos servidores da UFRN. Em: 
Anais do IV Congresso de Stress da International Stress Management 
Association – ISMA – Brasil e VI Fórum Internacional de Qualidade de Vida 
no Trabalho. Porto Alegre: ISMA-BR; 2004.   

28. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Pesquisa mensal  de emprego 
[texto na Internet]. Rio de Janeiro: Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística; 2006. Disponível em: 
http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_no
ticia=797&id_pagina=1. Acessado em fevereiro de 2007.

29. Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte. Diretoria de Pessoal. Tabela 
de vencimentos. Natal: Polícia Militar; 2007.





29

INTRODUÇÃO

A profissão de policial militar é uma atividade de alto risco, uma vez que 

esses profissionais lidam, no seu cotidiano, com a violência, a brutalidade e a 

morte. A literatura aponta que os policiais estão entre os profissionais que mais 

sofrem de estresse, pois estão constantemente expostos ao perigo e à 

agressão, devendo freqüentemente intervir em situações de problemas 

humanos de muito conflito e tensão (1-3).

Pelas características da sua profissão, o policial é um forte candidato ao 

burnout, um tipo específico de estresse crônico. A síndrome de burnout se

caracteriza por apresentar sintomas e sinais de exaustão física, psíquica e 

emocional que decorrem de uma má adaptação do indivíduo a um trabalho 

prolongado e com uma grande carga de tensão. O termo serve para designar 

um estágio mais acentuado do estresse, que atinge profissionais cujas 

atividades exigem um alto grau de contato interpessoal, a exemplo dos 

policiais, enfermeiros e assistentes sociais, entre outros (4, 5). Esse quadro 

propicia o surgimento de patologias e disfunções, tais como a hipertensão 

arterial, úlcera gastroduodenal, obesidade, câncer, psoríase e tensão pré-

menstrual, as mais estudadas entre aquelas relacionadas ao estresse (6). Além 

disso, estudos mostram que os policiais com burnout empregam mais o uso de 

violência contra civis (7).

Assim sendo, da mesma forma que a sociedade exige e necessita de 

policiais competentes e honestos, comprometidos com os ideários da 

organização a que pertencem, esses profissionais precisam, também, ser 

acompanhados e melhor avaliados no que tange às suas condições de saúde, 

principalmente aos aspectos psicossomáticos, onde a variável estresse tem um 
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enorme poder de destruição da capacidade de trabalho dos indivíduos. A partir 

dessas considerações, bem como da escassez de pesquisas no Brasil sobre o 

tema, o presente estudo teve como objetivo diagnosticar o nível e a fase de 

estresse em que se encontram os policiais militares em uma cidade brasileira, 

além de determinar a prevalência de sintomatologia física e mental nesses 

profissionais.

MATERIAIS E MÉTODOS 

O presente estudo descritivo teve corte transversal, uma vez que 

procurou descrever e produzir um instantâneo dos níveis de estresse nos 

policiais militares da Cidade de Natal, capital do Estado do Rio Grande do 

Norte, Brasil, com base na avaliação individual de cada um dos membros 

desse grupo, produzindo indicadores gerais para a comunidade investigada.

A população de interesse era composta de 3 193 indivíduos divididos em 

oito conglomerados (unidades militares), que eram, por sua vez, divididos em 

quatro subgrupos hierárquicos. A partir daí, foi dimensionada uma amostra 

aleatória estratificada de 264 militares, proporcional ao peso dos estratos. 

Dentro de cada estrato, os indivíduos foram selecionados proporcionalmente 

ao peso dos conglomerados, garantindo a representatividade de cada estrato. 

O nível de significância foi de 5%.

A amostra foi estratificada de acordo com os quatro grandes grupos 

hierárquicos existentes na corporação: oficiais superiores e intermediários 

(coronéis, tenentes-coronéis, majores e capitães), oficiais subalternos 

(primeiros e segundos-tenentes), praças (subtenentes e sargentos) e cabos e 

soldados, todos pertencentes ao Comando de Policiamento da Capital (CPC). 

Os dados foram coletados por meio do Inventário de Sintomas de Stress para
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Adultos de Lipp (ISSL) (8). Esse instrumento foi desenvolvido para medir o 

nível de estresse global e não ocupacional em jovens e adultos. Foi validado 

em 1994 por Lipp e Guevara em populações de diferentes regiões do País e 

padronizado por Lipp (8). O ISSL, utilizado em inúmeras pesquisas e trabalhos 

na área do estresse no Brasil (9-12), emprega um modelo quadrifásico, com 

cada fase refletindo a intensidade do estresse: alerta, resistência, quase-

exaustão e exaustão. O modelo é baseado na síndrome geral de adaptação de 

Selye (13), tendo sido a fase de quase-exaustão acrescentada por Lipp (8).

O ISSL é composto por 37 itens de natureza somática e 19 de natureza 

psicológica, sendo alguns repetidos, diferenciados apenas em termos de 

intensidade. Esses itens são organizados em três quadros. O primeiro quadro, 

que avalia a fase de alerta, inclui 12 sintomas físicos e três psicológicos. O 

participante marca os sintomas físicos ou psicológicos que experimentou nas 

últimas 24 horas. O segundo quadro é composto de 10 sintomas físicos e cinco 

psicológicos; nesse quadro, o participante marca os sintomas que 

experimentou na última semana. Já a fase de quase-exaustão é diagnosticada 

com base em uma freqüência maior de sintomas listados no quadro 2 do 

inventário. Por fim, o terceiro quadro, que avalia a fase de exaustão, apresenta 

12 sintomas físicos e 11 psicológicos, e o participante marca aqueles que 

experimentou no último mês.

Os critérios de inclusão adotados para a amostra foram: estar no mínimo 

há 2 anos na corporação; concordância em participar do estudo, após 

informações detalhadas sobre os seus objetivos; assinatura do termo de 

consentimento livre e esclarecido; e pertencer ao CPC. Foram excluídos os 

policiais em tratamento de saúde e que se negaram a participar do estudo. O 
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projeto foi aprovado pelo Conselho de Ética e Pesquisa da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte. Os dados foram coletados entre junho de 

2004 e janeiro de 2005, tendo sido um dos autores (MC) o único responsável 

por todas as etapas da pesquisa.

Foi determinada a presença de estresse, a fase de estresse (alerta, resistência, 

quase-exaustão, exaustão), a prevalência de sintomas físicos e mentais e a 

relação entre estresse e unidade policial, posto policial, sexo, hábito de beber, 

fumo, escolaridade, estado civil, idade, tempo de serviço e faixa salarial. Foram 

aplicados os testes estatísticos do qui-quadrado ( 2) de máxima 

verossimilhança para avaliar a existência de associação entre estresse e as 

variáveis acima citadas, bem como o teste t de Student para proporções ao 

avaliar a significância na presença de hábitos ou características individuais.

RESULTADOS

Em relação aos dados sociodemográficos, foi possível verificar que a 

amostra se constituiu, principalmente, por indivíduos do sexo masculino 

(95,5%), com idade inferior a 40 anos (87,5%), casados (53,8%) e com ensino 

médio completo (77,3%).

Quanto aos hábitos pessoais, constatou-se um percentual significativo 

de não fumantes (86%; P < 0,0001) e de indivíduos sem atividade física regular 

(62,1%; P = 0,0003). No que diz respeito ao consumo de bebidas alcoólicas, 

um importante indicador de estresse, 35,6% afirmaram não consumir bebidas 

alcoólicas, enquanto 61,3% afirmaram que consumiam bebidas alcoólicas 

apenas nos finais de semana ou em festas. Além disso, 0,8% confirmaram um 

consumo diário de bebidas alcoólicas e 2,3% confirmaram o consumo quando 
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estão com problemas. O percentual de usuários foi significativamente maior do 

que o percentual de não usuários de bebidas alcoólicas (64,4%; P < 0,0001).

Quanto à hierarquia, verificou-se uma preponderância de cabos e 

soldados (79,5%). Quanto ao tempo de serviço, o percentual maior foi de 

policiais entre 2 e 9 anos (53,4%). No tocante à jornada de trabalho, verificou-

se que 71,2% dos policiais tinham jornada semanal superior a 40 horas.

A seguir são descritos os resultados relativos à variável dependente 

estresse entendida como um processo patológico, resultante de uma reação 

orgânica do corpo às influências externas e de condições anormais, as quais 

tendem a prejudicar a homeostase do organismo. Dos 264 policiais 

investigados, 125 (47,4%) apresentaram estresse, contra 139 (52,6%) com 

diagnóstico negativo (P = 0,398). Embora a diferença não seja significativa, o 

percentual de policiais com estresse é preocupante.

Os dados constantes na tabela 1, embora não mostrem uma associação 

significativa entre o posto do policial e a presença de estresse (P = 0,3343), 

mostram a existência de níveis representativos da variável dependente em 

todos os postos hierárquicos, em particular entre os oficiais superiores e 

intermediários (55,6%) e os cabos e soldados (49,5%), com predominância na 

fase de resistência. Nessa fase, se o estressor é eliminado, ou se técnicas de 

controle do estresse são utilizadas, o organismo se restabelece e o processo 

do estresse termina (8). Caso contrário, se a tensão se prolongar e não houver 

uma adaptação do organismo, o sistema imunológico é comprometido, 

podendo ocorrer doenças ou mesmo a morte (14). A tabela 1 mostra ainda que 

os níveis de estresse encontrados nos policiais militares de Natal não diferem 

muito dos encontrados em homens e mulheres adultos brasileiros (8, 15-18).
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A tabela 2 mostra um percentual expressivo de policiais com estresse 

nas unidades do CPC, com destaque para a Companhia Feminina (CPFEM) 

(85,7%), 1º Batalhão da Polícia Militar (BPM) (53,7%) e 5º BPM (52,0%), 

embora a associação entre unidade e presença de estresse não seja 

estatisticamente significativa (P = 0,0935). Contudo, a associação entre sexo e 

estresse foi positiva (P = 0,0337).

A tabela 3 mostra a prevalência de sintomas psicológicos (36%) e físicos 

(11,4%) em todos os postos hierárquicos. Não houve associação entre posto e 

sintomatologia (P = 0,3343). Foi observada uma expressiva prevalência de 

sintomas psicológicos, característicos das fases de resistência e quase-

exaustão, em todos os postos hierárquicos da corporação, tais como sintomas 

de nervosismo, irritabilidade excessiva, raiva prolongada, cansaço excessivo, 

irritabilidade sem causa aparente e perda do senso de humor. Os sintomas 

físicos mais prevalentes foram mãos e pés frios, excessiva sudorese, tensão 

muscular, insônia, cansaço permanente, flatulência, falta de memória e 

doenças dermatológicas.

DISCUSSÃO

No presente estudo, os níveis de estresse encontrados nos policiais 

militares de Natal foram semelhantes aos descritos para homens e mulheres 

adultos brasileiros (8, 15-18). Isso pode estar refletindo as prevalências 

observadas de indivíduos não fumantes (86%) e que não consomem bebidas 

alcoólicas (35,6%), que, mesmo na ausência de exercício físico, podem ser um 

indicativo de um estilo de vida mais saudável e de uma melhor qualidade de 

vida.
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O predomínio de indivíduos com tempo de serviço entre 2 e 9 anos 

indica um quadro de pessoal relativamente novo, fruto de uma política de 

ampliação do número de policiais, implementada pelo Estado do Rio Grande do 

Norte nos últimos anos. O alto contingente com carga horária acima das 40 

horas semanais, por sua vez, sugere que o número de policiais ainda é 

reduzido, ou seja, insuficiente para atender a demanda, o que pressupõe a 

necessidade de novas contratações para sanar o problema de escassez de 

policiais e conseqüente sobrecarga de trabalho para os existentes.

A maioria dos policiais neste estudo encontrava-se em uma fase de estresse 

na qual ainda era possível lidar com tensões e eliminar sintomas. Entretanto, 

se os policiais não tiverem à sua disposição estratégias para lidar com os 

eventos estressores, ficarão sujeitos a uma debilitação do organismo e à 

instalação das fases subseqüentes do estresse, podendo chegar à fase de 

exaustão. É nesta última fase que surgem as doenças mais graves, em função 

da diminuição do sistema imunológico, surgindo, principalmente, a hipertensão 

arterial, problemas dermatológicos, depressão, raiva, ansiedade, angustia, 

apatia, alteração do humor e hipersensibilidade emotiva, tornando 

indispensável a intervenção de profissionais especializados (6, 14).

Como no presente estudo, uma análise de policiais norte-americanos (19) 

também diagnosticou nesses profissionais níveis de estresse semelhantes aos 

de homens adultos trabalhadores. Os resultados aqui apresentados também 

corroboram uma pesquisa realizada na polícia do Estado de Minas Gerais, no 

Brasil (20), e outra realizada na cidade de Reims, na França (21). A pesquisa 

de Moraes et al.(20) teve como objetivo diagnosticar a qualidade de vida no 

trabalho e o estresse ocupacional de 1 152 policiais, tendo como referência os 
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modelos de Hackman e Oldham (qualidade de vida) e Cooper et al. (estresse) 

(22, 23). O estudo relatou níveis significativos de estresse entre os membros de 

todos os níveis hierárquicos, principalmente entre os oficiais. Já o estudo de 

Deschamps et al. (21) teve como objetivo avaliar o nível de estresse em um 

grupo de policiais franceses e examinar a associação entre exercer essa 

profissão, estressores em potencial e níveis de estresse. A amostra incluiu 617 

policiais operacionais e administrativos. Foram encontrados altos níveis de 

estresse nos sargentos e oficiais do setor operacional, bem como em policiais 

do setor administrativo com mais de 30 anos, nenhuma atividade de lazer, e 

nenhum passatempo. Neste estudo, observamos que os níveis de estresse 

estavam mais presentes nos postos responsáveis pela tomada de decisões e 

gerenciamento e naqueles responsáveis pela operacionalização e execução 

das tarefas. Porém, o teste do 2 não revelou associação entre posto e 

presença de estresse (P = 0,3343).

A presença de níveis mais altos de estresse em policiais mulheres, 

mesmo sendo o seu número pequeno, corrobora outros dados brasileiros 

referentes a outros grupos profissionais (24-27), nos quais as mulheres 

apresentaram níveis de estresse mais altos do que os homens. Os modelos 

logísticos de regressão múltipla por nós utilizados foram ajustados para avaliar 

a existência de fatores preditores do estresse. Esses modelos tiveram como 

resposta o logit da freqüência de estresse e como variáveis preditoras um fator 

qualitativo (unidade, posto, sexo, bebida, fumo, escolaridade e estado civil) e 

três variáveis preditoras numéricas (idade, tempo de serviço e faixa salarial). 

Em todos os modelos ajustados, o fator sexo foi o único a apresentar efeito 

significativo sobre o nível de stress (P = 0,0337), confirmando maior nível de 
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estresse entre as mulheres. Isso talvez se deva à dupla jornada de trabalho, às 

obrigações domésticas, à tendência feminina de apresentar maior número de 

fontes de estresse, uma vez que sofrem mais com as relações interpessoais 

ruins, e ainda a características fisiológicas e psicológicas específicas das 

mulheres.

Chama a atenção o fato de a Companhia de Choque e o Comando de 

Policiamento Rodoviário Estadual (CPRE) apresentarem os maiores 

percentuais de policiais sem estresse (77,8% e 60,5%, respectivamente), 

embora a associação não seja significativa (P = 0,0935). Pode-se inferir que 

tais resultados ocorreram em virtude de a Companhia de Choque ser uma 

unidade militar treinada para situações especiais de extrema tensão, onde o 

emprego da força e de técnicas especiais de confronto faz parte do 

treinamento. Quanto ao CPRE, os dados mostram uma situação antagônica à 

realidade, uma vez que os policiais daquela companhia trabalham no trânsito, 

um ambiente reconhecidamente estressante. Porém, o fato de a fiscalização e 

orientação do trânsito na cidade ter sido municipalizada em 2000, ficando o 

CPRE responsável pelo policiamento rodoviário estadual, e não mais pelo 

trânsito na capital, pode ter contribuído para a redução ou eliminação das 

situações geradoras de estresse nesses policiais.

Não deixa de ser surpreendente que os níveis de estresse encontrados 

entre os policiais da Cidade de Natal se assemelhem àqueles descritos para 

outras profissões no Brasil, tendo em vista o contexto de atuação desses 

profissionais, que trabalham em um país com problemas sociais graves. Assim 

sendo, podemos inferir que os níveis de estresse registrados refletem o fato de 

Natal ser ainda uma cidade de porte médio, com uma população estimada em 
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aproximadamente 900 mil habitantes, longe dos grandes centros do Sudeste 

do País, com um índice de violência ainda pequeno, onde o soldado em início 

de carreira recebe um salário acima da média nacional do setor privado, como 

mostram os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (28). Esses 

dados mostram que, em dezembro de 2006, o salário médio dos empregados 

com carteira de trabalho assinada no setor privado girava em torno de R$ 1 

054,10. Enquanto isso, o salário dos soldados, em fevereiro de 2007, era de R$ 

1 133,69, segundo dados do Governo do Estado do Rio Grande do Norte (29). 

Outra situação importante é o fato de os policiais serem servidores públicos do 

Estado, portanto, com carreira estruturada e estabilidade no emprego, o que 

propicia uma vida menos estressante.

Moura e Del Nero (17), que estudaram 270 executivos de uma 

metalúrgica multinacional do Estado de São Paulo (supervisores, gerentes e 

diretores), concluíram que 80% dos diretores, 68% dos gerentes e 72% dos 

supervisores se encontravam na fase de resistência do estresse, com 

prevalência de sintomas psíquicos. Costa et al. (18), que estudaram a 

ocorrência de estresse em sete especialidades médicas na Cidade de Natal, 

observaram a presença de estresse na fase de resistência em 66,7% dos 

profissionais que recebiam até 15 salários mínimos, contra 93,7% dos 

recebiam mais do que 15 salários mínimo. Em relação ao número de turnos, 

esses autores constataram maior predominância da fase de resistência nos 

profissionais que trabalhavam três turnos ou mais; além disso, 14,3% desses 

profissionais se encontravam na fase de exaustão. Ambos estudos utilizaram o 

ISSL.
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Uma limitação do presente estudo foi a falta de pesquisas voltadas para 

o diagnóstico do estresse de forma global, pessoal e clínico, em policiais, no 

Brasil. A existência desses estudos poderia oportunizar comparações entre os 

resultados obtidos. A maioria dos estudos nessa área, tanto no Brasil como em 

outros países, é voltada para o estresse ocupacional, e, mesmo assim, 

utilizando instrumentos que não foram criados especificamente para esse tipo 

de profissional. Portanto, estudos futuros devem enfocar o estresse 

ocupacional dos policiais através de instrumentos específicos de diagnóstico, 

evitando assim os vieses que porventura possam ocorrer.

CONCLUSÕES

A análise dos resultados permite concluir que o estresse ocorre entre 

policiais militares da Cidade de Natal, Brasil, em todos os postos hierárquicos, 

com destaque para oficiais superiores e intermediários e para cabos e 

soldados. A sintomatologia de estresse se manifesta, principalmente, por meio 

de sintomas psicológicos, com baixos níveis de sintomas físicos e com 

predominância na fase de resistência.

Os níveis de estresse e de sintomas não indicaram, necessariamente, a 

presença de um quadro de fadiga crítico (fase de exaustão), apontando a 

ausência de um risco ocupacional eminente. Dessa forma, ainda é possível 

uma ação preventiva por parte da organização militar. Tal ação poderia incluir 

1) a aplicação de um efetivo programa de diagnóstico, orientação e controle do 

estresse, bem como de identificação dos eventos estressores, presentes no 

dia-a-dia dos policiais, através de check-up médico e psicológico anual; 2) a 

implementação de um programa de atividade física, esporte, ioga e lazer; 3) a 
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construção ou recuperação de espaços adequados a essas práticas; e 4) o 

aumento do número de policiais, principalmente de soldados, a fim de evitar a 

sobrecarga de trabalho (mais de 40 horas de trabalho semanais).

Além disso, devem ser realizados estudos longitudinais, nos quais sejam 

utilizados instrumentos de pesquisa específicos para essa população, com o 

objetivo de propiciar maior conhecimento sobre o estresse no ambiente 

organizacional e, principalmente, para identificar os elementos estressores. 

Finalmente, trabalhos como o presente devem ser repetidos em outras 

corporações policiais brasileiras, para permitir uma comparação entre os 

resultados obtidos, a qual poderá confirmar, ampliar ou mesmo refutar os 

achados deste estudo.
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ABSTRACT

Stress: diagnosis of military police personnel in a Brazilian city 

Objectives. To diagnose the occurrence and stage of stress in military 

policemen from the city of Natal, Brazil, and to determine the prevalence of 

physical and mental symptoms.

Method. This cross-sectional, descriptive study investigated a sample of 264 

individuals from a population of 3 193 military from the Natal police command. 

The data were collected between June 2004 and January 2005 using Lipp’s 

Adult Stress Symptoms Inventory. We determined the presence of stress, the 

stage of stress (alert, resistance, near burnout and burnout), the prevalence of 

physical and mental symptoms and the relationship between stress and police 

unit, position, sex, drinking habit, smoking, schooling, marital status, age, years 

of employment and salary.

Results. No stress symptoms were found in 52.6% of the sample; 47.7% 

presented symptoms. Of the police personnel with stress, 3.4% were in the alert 

stage, 39,8% in the resistance stage, 3,8% in the near burnout stage and 0.4% 

in the burnout stage. Psychological symptoms were recorded in 76% of the 

policemen with stress, and physical symptoms in 24%. Of the variables 

investigated, only sex was related to stress (P = 0,0337).

Conclusion. The levels of stress and symptoms do not indicate a critical 

situation. It is recommended that preventive action be taken by the police, 

including the installation of an effective program for diagnosis, guidance and 

control of stress.
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TABELA 1. Distribuição das fases de estresse de acordo com o posto dos policiais militares, Natal, 

Rio Grande do Norte, Brasil, junho de 2004 e janeiro de 2005. 

Estressea

Faseb

Quase-

Não Sim Alerta Resistência Exaustão Exaustão

Postoc Nº Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

OSI

OS

9

12

4

7

44,4

58,4

5

5

55,6

41,6

-

-

-

-

5

4

55,6

33,3

-

1

-

8,3

-

-

-

-

P 33 22 66,7 11 33,3 1 3 8 24,2 2 6,1 - -

CS 210 106 50,5 104 49,5 8 3,8 88 41,9 7 3,3 1 0,5

Total 264 139 52,6 125 47,4 9 3,4 105 39,8 10 3,8 1 0,4

a X2: (H0: não associação entre posto e presença de estresse). X2 = 3,40;  3 gl; P = 0.3343. 
b Conforme o Inventário de Sintomas de Stress para Adultos de Lipp (ISSL) (8). 
c OSI = oficiais superiores e intermediários (coronéis, tenentes-coronéis, majores e capitães);

OS = oficiais subalternos (primeiros e segundos-tenentes); P = praças (subtenentes e sargentos); 

CS = cabos e soldados. 
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TABELA 2. Distribuição da presença de estresse nos policiais por unidade do Comando de 

Policiamento da Capital, Natal, Rio Grande do Norte, Brasil, junho de 2004 e janeiro de 2005. 

Estressea

Não Sim

Unidadeb Nº % Nº % Total

1º BPM 31 46,3 36 53,7 67

4º BPM 29 50,0 29 50,0 58

5º BPM 13 48,0 14 52,0 27

9º BPM 21 57,0 16 43,0 37

CPCHOQUE 14 77,8 4 22,2 18

CPFEM 1 14,3 6 85,7 7

CPRE 23 60,5 15 39,5 38

EPMONT 7 58,3 5 41,7 12

Total 139 52,6 125 47,4 264

a Conforme o Inventário de Sintomas de Stress para Adultos de Lipp (ISSL) (8). X2: (H0: não 

associação entre unidades e presença de estresse). X2 = 12,22; 7 gl; P = 0,0935. 
b BPM = Batalhão de Polícia Militar; CPCHOQUE: Companhia de Choque; CPFEM = Companhia 

Feminina; CPRE = Comando de Policiamento Rodoviário Estadual; EPMONT = Esquadrão de 

Polícia Montada. 
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TABELA 3. Distribuição da sintomatologia prevalente segundo o posto dos policiais militares, Natal, 

Rio Grande do Norte, Brasil, junho de 2004 e janeiro de 2005. 

Sintomas de estressea

Não Sim Físicos Psicológico

Postob Nº Nº % Nº % Nº % Nº % 

OSI 9 4 44,4 5 55,6 2 40,0 3 60,0

OS 12 7 58,3 5 41,7 2 40,0 3 60,0

P 33 22 66,7 11 33,3 3 27,3 8 72,7

CS 210 106 50,5 104 49,5 23 22,1 81 77,9

Total 264 139 52,6 125 47,4 30 24,0 95 76,0

a Estresse diagnosticado conforme o Inventário de Sintomas de Stress para Adultos de Lipp (ISSL) 

(8) . X2: (H0: não associação entre posto e sintomatologia) . X2 = 3,40; 3 gl; P = 0,3343.
b OSI = oficiais superiores e intermediários (coronéis, tenentes-coronéis, majores e capitães);

OS = oficiais subalternos (primeiros e segundos-tenentes); P = praças (subtenentes e sargentos);

CS = cabos e soldados. 
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4 COMENTÁRIOS, CRÍTICAS E CONCLUSÕES. 

 Com o objetivo de colaborar na discussão referente à condição de saúde 

física e psicológica dos policiais militares da cidade de Natal-RN, através do 

diagnóstico dos níveis de stress e das fases em que os mesmos se encontram, bem 

como da sintomatologia prevalente, se física ou psicológica, resultantes do cotidiano 

desse tipo de profissional, foi apresentado no Programa de Pós-graduação em 

Ciências da Saúde – PPgCSA, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – 

UFRN, projeto para o curso de Doutorado, com o título: “Stress: um diagnóstico dos 

policiais militares da cidade de Natal - Brasil”, sob a orientação da Professora. Dra. 

Eulália Maria Chaves Maia, e co-orientação do Prof. Dr. Horácio Accioly Júnior. 

 A pesquisa em referência tem natureza descritiva com corte transversal(27), na 

qual foi investigada uma amostra de 264 indivíduos, extraída de uma população de 

3.193 militares do Comando de Policiamento da Capital – CPC, da cidade de 

Natal/RN – Brasil.

A população de interesse foi dividida em oito conglomerados (unidades 

militares), que foram, por sua vez, divididos em quatro subgrupos hierárquicos 

(estratos). A partir daí, foi dimensionada uma amostra aleatória estratificada de 264 

militares, proporcional ao peso dos conglomerados e estratos, garantindo assim a 

representatividade de cada estrato(29,30), atendendo a um erro limite de 5% com 

coeficiente de confiança de 95%. 

Os dados foram coletados através de um questionário sociodemográfico, 

elaborado com a finalidade de se conseguir informações gerais sobre os 

participantes como idade, tempo de serviço, escolaridade, gênero, estado civil, carga 

horária semanal de trabalho, prática de atividade física na corporação, se fumantes, 
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bem como o consumo de bebida alcoólica. Para medir a variáveis stress e

sintomatologia, foi utilizado o "Inventário de Sintomas de Stress para Adultos de 

Lipp” – ISSL(20), (anexos I e II), sendo sua análise realizada mediante tabulações, 

cálculos percentuais, teste – t para proporções e teste do qui-quadrado de Pearson, 

para associação entre stress, sintomatologia e postos dos militares. 

Modelos logísticos de regressão múltipla foram ajustados para avaliar a 

existência de fatores predictores do stress. Estes modelos tiveram como resposta o 

logit da freqüência de stress e como variáveis predictoras um fator qualitativo 

(Unidade, Posto, Sexo, Bebida, Fumo, Escolaridade e Estado civil) e três variáveis 

predictoras numéricas (Idade, Tempo de serviço e faixa salarial). Em todos os 

modelos ajustados o fator Sexo foi o único a apresentar efeito significativo sobre o 

nível de stress (p=0,0337), confirmando maior nível de stress entre as mulheres. 

 O processo de coleta de dados foi realizado pelo próprio pesquisador, em 

grupo, por unidade militar, sendo adotado a técnica de escolha dos indivíduos ao 

acaso, através de sorteio, em uma lista de policiais, presentes na unidade. O sorteio 

foi feito utilizando a função ALEATÓRIO() da planilha Excel, selecionando o registro 

sempre que o valor aleatório gerado fosse menor ou igual a razão entre o tamanho 

da amostra desejada e o tamanho da lista. Obteve-se a devolução de 100% dos 

instrumentos logo após o seu preenchimento. 

Os critérios de inclusão e exclusão adotados para a amostra foram os 

seguintes: o policial ter no mínimo dois anos na corporação; a concordância do 

mesmo em participar do estudo, após informações detalhadas sobre os seus 

objetivos; assinatura do termo de consentimento (livre e esclarecido); bem como 

pertencer ao CPC. Foram excluídos os policiais em tratamento de saúde e que se 

negaram a participar do estudo.
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O projeto foi submetido à avaliação do Conselho de Ética e Pesquisa da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, tendo sido aprovado em 05/02/2004, 

com o nº. de registro 153-03. 

 O estudo em análise viabilizou a elaboração de um artigo sobre o tema: 

“Estresse: diagnóstico dos policiais militares em uma cidade brasileira", no 

prelo, a ser publicada no número de jan/2007, da “Revista Panamericana de Salud 

Pública/Pan American Journal of Public Health ”. 

 A publicação citada, tratou de diagnosticar a ocorrência e a fase de stress em 

policiais militares da Cidade de Natal, Brasil, além de determinar a prevalência de 

sintomatologia física e mental.

A análise dos dados sociodemográficos, no que tange aos aspectos pessoais, 

permitiu constatar que o Comando de Policiamento da Capital – CPC é constituído, 

principalmente, por indivíduos do sexo masculino, com idade inferior a 40 anos, 

casados, com o ensino médio completo, o que mostra a pouca participação da 

mulher em relação ao efetivo geral da corporação, comprovando que a Polícia Militar 

do Rio Grande do Norte é uma organização tradicionalmente masculina, formada por 

policiais jovens, com muitos anos de trabalho ainda pela frente, bem como casados, 

o que na atual conjuntura social (moradia, escolaridade, alimentação, saúde), entre 

outros indicadores que pesam sobre as famílias, pode ser um fator a mais de stress 

para o indivíduo. Quanto à escolaridade apresentada, a mesma esta associada ao 

maior efetivo de soldados e cabos, postos em que é exigido ensino médio, 

mostrando um policial com instrução adequada às suas atuais atribuições.

Quanto aos hábitos pessoais, os dados apontam para um estilo de vida mais 

saudável, o que pode ser um indicador de uma melhor qualidade de vida desses 

policiais. Esta inferência se dar em virtude do percentual significativo de policiais não 
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fumantes e que não fazem uso de bebidas alcoólicas ou só as utilizam em finais de 

semana, mesmo tendo os resultados apresentado um percentual significativo de 

policiais hipocinéticos, ou seja, que não fazem nenhuma atividade física semanal.

Concluído, verificou-se nos dados profissionais, uma preponderância de 

cabos e soldados, com tempo de serviço entre 2 e 9 anos, e jornada de trabalho 

semanal superior a 40 horas, indicando um quadro de pessoal relativamente novo, 

resultante de uma política de ampliação do número de policiais, implementada pelo 

Governo nos últimos anos. O alto percentual de policiais que trabalham mais de 40 

horas semanais no CPC/RN, mostra um número reduzido de indivíduos para 

executar os serviços da organização, evidenciando a necessidade de novas 

contratações, o que corrigirá esse acúmulo de serviço existente, elemento 

desencadeador de stress. 

Quanto à variável dependente stress, os resultados constantes do artigo, são 

preocupantes. Mesmo a diferença não sendo significativa estatisticamente entre a 

presença e ausência da variável, os resultados apontam um percentual altíssimo de 

indivíduos com stress, na fase de resistência, fase intermediária do stress, onde o 

organismo começa a enfraquecer pela persistência dos estímulos estressantes e 

inadequação aos mesmos, com respostas do corpo levando a mudanças de 

comportamento, o que gera preocupação, no que diz respeito a saúde desses 

policiais e, em particular, para a população, por se tratar de profissionais que têm a 

função de lidar, interagir e proteger o cidadão.

Quanto à relação stress/posto do policial, os resultados apesar de não 

mostrarem relação estatística significativa, indicam a existência de níveis 

representativos de stress nos postos responsáveis pelo comando e pela 

operacionalização das tarefas, ou seja, oficiais superiores, soldados e cabos, 
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corroborando com estudos realizados na Polícia de Minas Gerais(31), onde foram 

encontrados maiores níveis de stress em oficiais superiores. 

No que diz respeito à relação stress unidade militar do CPC/RN, os resultados 

mostraram existir relação estatística significativa apenas para o gênero.  O que 

corrobora com estudos que mostram ser a mulher mais susceptível à ação dos 

eventos estressores(12, 25,32,33,34).

Chama atenção o fato da Companhia de Policiamento Choque - CPCHOQUE 

e da Companhia de Policiamento Rodoviário Estadual – CPRE, apresentarem os 

maiores percentuais de policiais sem stress. Era de se esperar, em função do tipo de 

trabalho sob a responsabilidade dessas unidades, que o nível de stress presente em 

seus membros fosse bastante elevado. No entanto, apresentaram os mais baixos 

níveis entre as unidades investigadas, fato que pode estar associado ao preparo dos 

policiais da CPCHOQUE, unidade militar treinada para situações especiais e da 

diminuição da demanda de serviço dos que trabalham na CPRE, seis horas diárias 

semanais, enquanto a maioria dos policiais trabalham em turnos de 24 por 48 horas 

semanais. Não se pode deixar de lembrar, que foi a municipalização do trânsito em 

2000 que propiciou essa menor demanda de serviços estressantes.

Quanto à variável sintomatologia, a prevalência de sintomas psicológicos em 

todos os postos hierárquicos da corporação, em detrimento aos sintomas físicos, são 

indicadores importantes de que esses policiais estão mais vulneráveis nesta área(20).

A presença diagnosticada de expressiva prevalência de sintomas psicológicos, 

característicos das fases de resistência e quase-exaustão, como sintomas de 

nervosismo, irritabilidade excessiva, raiva prolongada, cansaço excessivo, 

irritabilidade sem causa aparente e perda do senso de humor, ajuda na formulação 

do tipo de tratamento mais adequado ou das ações de “coping” a serem 
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implementadas. No entanto, se faz necessário um outro estudo que possibilite a 

identificação dos elementos estressores geradores desta sintomatologia, se pessoal 

ou de natureza ocupacional, para que o policial e/ou a organização militar, possam 

elaborar estratégias de “coping”, visando eliminar ou minimizar alguns destes 

elementos.

Todo esse quadro exposto propicia o surgimento de doenças e disfunções, tais 

como a hipertensão arterial, úlcera gastroduodenal, obesidade, psoríase e tensão 

pré-menstrual, as mais estudadas entre aquelas relacionadas ao stress(26,32), o que 

coloca em risco a saúde e, conseqüentemente, o desempenho profissional desses 

policiais.

 Assim sendo, da mesma maneira que a sociedade cobra e precisa de policiais 

competentes e honestos, comprometidos com os ideários da organização a que 

pertencem, esses profissionais precisam também ser acompanhados e melhor 

avaliados no que tange às suas condições de saúde, principalmente nos aspectos 

psicossomáticos, onde a variável stress tem um enorme poder de destruição da 

capacidade laboral dos indivíduos.

Conclui-se, portanto, com base nos dados apresentados no artigo publicado, 

que o stress ocorre entre policiais militares da Cidade de Natal, Brasil, em todos os 

postos hierárquicos, com destaque para oficiais superiores e intermediários e para 

cabos e soldados, com prevalência de sintomas psicológicos, com baixos níveis de 

sintomas físicos e com predominância na fase de resistência, não apresentando um 

quadro de risco eminente para a saúde física e psicológica, sendo possível ainda 

uma ação preventiva por parte da organização e/ou do próprio policial.

Mostra ainda, que os níveis de estresse encontrados nos policiais militares de 

Natal não diferem muito dos encontrados em homens e mulheres adultos brasileiros 
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de outras profissões(16,25,29,36-38). Fato este também encontrado em estudo realizado 

em policiais norte-americanos(39).

Na realização desta pesquisa, a principal dificuldade encontrada foi a quase 

inexistência de publicações sobre stress pessoal, clinico, em policiais militares.

  Vários estudos têm sido realizados com o objetivo de identificar o nível de 

“stress” pessoal e/ou ocupacional no Brasil, nos últimos 20 anos. Porém, em 

organizações militares, muito pouco tem sido pesquisado. Pode-se citar Romano(40),

Faria(41) e Moraes et al(31) que pesquisaram esse tipo de profissional. Romano(40)

investigou policiais militares da cidade de Campinas, em São Paulo, através do 

levantamento das fontes de stress ocupacional de soldados e o nível de stress 

criado por essas fontes. Nesse estudo, foram investigados apenas soldados. 

Faria(41), em sua dissertação de mestrado “O Profissional de Segurança Pública - 

Desempenho de Seu Papel Num Cenário Stressante, de Violência e Riscos: um 

Estudo Exploratório”, defendida no Instituto de Psicologia (IP) da USP, em 2000, 

tendo como amostra policiais militares (oficiais e soldados) da Polícia de São 

Paulo/SP, conclui pela existência de indicadores de stress situacional, em razão das 

condições de trabalho desenvolverem-se num ambiente permeado por fatores de 

violência e de riscos, pela insuficiência de suporte psicológico adequado fornecido 

pela instituição Estado, bem como pelo acumulo de trabalho e de providências a 

serem tomadas. Concluiu, ainda, que mais do que apenas o aumento de recursos 

financeiros ou a compra de equipamentos, o profissional de segurança pública da 

cidade de São Paulo/SP, precisavam de apoio psicológico para que a rotina 

estressante do trabalho não exerça influência negativa no cumprimento de suas 

tarefas. Por fim, Moraes et al(31) pesquisaram policiais do estado de Minas Gerais, 
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tendo suas investigações se voltado para a Qualidade de Vida no Trabalho e 

Estresse Ocupacional, em todos os postos hierárquicos da corporação.

 Apenas um estudo foi encontrado, realizado em 2003, por Cusatis et al(42) em 

soldados da policia militar da cidade de Mogi das Cruzes, São Paulo, em que foi 

utilizado o ISSL. No entanto, a amostra foi composta de apenas soldados, não 

participado da mesma os policiais de postos mais altos, não sendo encontradas altas 

incidências de stress, o que de certa forma corrobora com os resultados encontrados 

no nosso estudo. 

 Como se pode ver, dos quatro estudos realizados em policiais militares 

brasileiros, três tiveram como foco principal o stress ocupacional e os elementos 

estressores, e apenas um, o estudo do Cusatis et al(42), teve como objetivo o stress 

pessoal, clínico, mesmo assim, diferentemente do estudo aqui apresentado, que 

tratou do mesmo tipo de stress, utilizou o mesmo instrumento de diagnóstico, porém, 

de uma amostra composta por policiais militares de todos os postos hierárquicos, e 

não só de soldados. 

 Assim, entende-se ser de grande relevância um estudo que contemple um 

tema como este. Considera-se de suma importância para a sociedade e para o meio 

acadêmico, pelas possíveis contribuições que os resultados alcançados podem 

oferecer para o enriquecimento do assunto. Cientificamente, estudou-se, pela 

primeira vez no Estado do Rio Grande do Norte, o tema Stress em profissionais de 

uma organização militar.

 O ineditismo do estudo em tela é apresentado com uma perspectiva de se 

buscar dados que possam ser utilizados na melhoria das ações peculiares a esse 

tipo de profissional, no Estado do Rio Grande do Norte e, em particular, na cidade de 
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Natal, uma vez que os resultados serão apresentados ao Comando da Polícia Militar 

do estado, com sugestões de enfrentamento do problema.

 Contudo, certamente há a expectativa de melhoria da saúde física e mental 

desses profissionais, objetivando uma melhor qualidade de vida pessoal e 

organizacional, para que se alcance um serviço de maior eficiência e qualidade.

 Em síntese, a publicação da pesquisa justificou-se, tanto pela relevância 

científica, como social. 
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5 A N E X O S

Anexo 1 

QUESTIONÁRIO SOCIODEMOGRÁFICO 

Anexo 2 

INVENTÁRIO DE SINTOMAS DE STRESS PARA ADULTOS DE LIPP – ISSL, 
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ANEXO I 

DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

DADOS GERAIS 

 Responda da forma mais sincera possível as questões a baixo relacionadas. 

Não deixe de marcar nenhuma questão. O preenchimento completo do questionário 

é de vital importância para o resultado da pesquisa. 

DADOS PESSOAIS: 

1. QUAL SEU POSTO:

1.(  ) Soldado     2.(  ) Cabo 3.(  ) Sargento 4.(  ) Subtenente

5.(  ) Tenente 6.(  ) Capitão  7.(  ) Major 8.(  ) Ten. Coronel

9.(  ) Coronel 

2. SEXO: 1. Masculino (   )       2. Feminino  (   ) 

3. QUAL A SUA IDADE: _________________ 

4. ESTADO CIVIL:

1. (  ) Solteiro     3. (  ) Viúvo  2. (  ) Casado   4. (  ) Desquitado/Divorciado

5. (  ) Vive com alguém sem ser casado 

 5. NÍVEL DE ESCOLARIDADE:

1. (   ) Ensino Fundamental incompleto     5.(   ) Ensino Superior incompleto 
2. (   ) Ensino Fundamental completo         6.(   ) Ensino Superior completo 
3. (   ) Ensino Médio incompleto                7.(   ) Especialização  
4. (   ) Ensino Médio completo                   8.(   )  Mestrado

     9.(   ) Doutorado 

6. VOCÊ MORA EM CASA PRÓPRIA OU ALUGADA?

1. Própria (   )    2. Alugada (   ). 
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VIDA PROFISSIONAL 

7. TEMPO DE SERVIÇO NA CORPORAÇÃO: ____________________________ 

8. FAIXA SALARIAL: (em Salário Mínimo = SM / salário bruto) 

1. (   ) Menor ou igual a 3 sm     4.(   ) 10 - 12 SM        7.(   ) 19 – 21 SM 
2. (   ) 4 - 6 SM                           5.(   ) 13 - 15 SM        8.(   ) 22 – 24 SM 
3. (   ) 7 - 9 SM                           6. (   ) 16 - 18 SM       9. (   ) Mais de 25 SM. 

9. CARGA HORÁRIA DE TRABALHO SEMANAL - GHTS:

1.(  ) Menos de 40h semanais     2.(   ) 40h semanais     3. (  ) Mais de 40h  semanais

HÁBITOS PESSOAIS 

10. Com que freqüência você participa de um programa de atividade física, 
coordenado e realizado pela corporação? 

1. (  ) 1 vez por semana                      4. (  ) Mais de 3 vezes por semana

2. (  ) 2 vezes por semana                   5. (  ) Nunca  participa 

3. (  ) 3 vezes por semana

11. VOCÊ FUMA?

1. Sim (  )     2. Não (  ) 

Em caso afirmativo, quantos cigarros por dia? (    )  quantos charutos por dia? (   ) 

quantas vezes ao dia (cachimbo) (    ) 

12. VOCÊ CONSOME BEBIDAS ALCOÓLICAS?

1-      1. Sim (  )     2. Não (  ) 

Se afirmativo, marque a resposta que mais condiz com os seus hábitos: 

2-       1. (   )  Só em festas e comemorações sociais       2. (   )  Só nos finais de 

semana   3. (   ) Todos os dias    4. (   ) Sempre que estar com problema. 

13. Quantas vezes nesses últimos três meses você foi ao médico por motivo 
de doença?

      1.(   ) Uma vez    2.(  ) Duas vezes  3.(   ) Três vezes     4.(   ) Quatro vezes

5.(   ) Mais de quatro vezes
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ANEXO II 

INVENTÁRIO DE SINTOMAS DE STRESS PARA ADULTOS DE LIPP – ISSL, 

Por favor marque dentro dos parênteses de acordo com as informações 
constantes nos quadros.

QUADRO 1A 

a) Marque com um F1 os sintomas que 

tem experimentado nas últimas 24 horas.

(   )   1.   MÃOS E PÉS FRIOS 

(   )   2.   BOCA SECA 

(   )   3.   NÓ NO ESTÔMAGO 

(   )   4.   MUITO SUOR/SUADEIRA 

(   )   5.   TENSÃO MUSCULAR 

(   )   6.   APERTO DA MANDÍBULA/RANGER OS 

DENTES

(   )   7. DIARRÉIA PASSAGEIRA 

(   )   8. DIFICULDADE DE DORMIR 

(   )   9. TAQUICARDIA (BATEDEIRA NO PEITO) 

(   )   10. HIPERVENTILAÇÃO (RESPIRAÇÃO 

OFEGANTE, RÁPIDA). 

(   )   11. PRESSÃO ALTA SÚBITA E PASSAGEIRA 

(   )   12. MUDANÇA DE APETITE 

QUADRO 1B 

a) Marque com um P1 os sintomas que 

tem experimentado nas últimas 24 horas.

(   )   13.   AUMENTO INESPERADO DE MOTIVAÇÃO 

(   )   14.   ENTUSIASMO SÚBITO 

(   )   15.   VONTADE SÚBITA DE INICIAR NOVOS 

PROJETOS
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QUADRO 2A 

a) Marque com um F2 os sintomas que 

tem experimentado na última semana.

(   )   1.   PROBLEMAS COM A MEMÓRIA 

(   )   2.   MAL-ESTAR GENERALIZADO, SEM CAUSA 

ESPECÍFICA

(   )   3.   FORMIGAMENTO NAS EXTREMIDADES

(   )   4.   SENSAÇÃO DE DESGASTE FÍSICO 

CONSTANTE

(   )   5.   MUDANÇA DE APETITE 

(   )   6.   PROBLEMAS DE PELE 

(   )   7. PRESSÃO ALTA 

(   )   8. CANSAÇO CONSTANTE 

(   )   9. APARECIMENTO DE ÚLCERA 

(   )   10. TONTURA/SENSAÇÃO DE ESTAR 

FLUTUANDO

QUADRO 2B 

a) Marque com um P2 os sintomas que 

tem experimentado na última semana.

(   )   11.   ESTAR MUITO NERVOSO 

(   )   12.   DUVIDA QUANTO A SI PRÓPRIO 

(   )   13.   PENSAR CONSTANTEMENTE EM UM SÓ 

ASSUNTO

(   )   14.   IRRITABILIDADE EXCESSIVA

(   )   15.   SEM VONTADE DE SEXO
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QUADRO 3A 

a) Marque com um F3 os sintomas que 

tem experimentado no último mês. (   )   1.   DIARRÉIA FREQÜENTE 

(   )   2.   DIFICULDADES SEXUAIS 

(   )   3.   INSÔNIA 

(   )   4.   NÁUSEA 

(   )   5.   TIQUES 

(   )   6.   HIPERTENSÃO ARTERIAL CONTINUADA 

(   )   7.   PROBLEMAS DE PELE PROLONGADOS 

(   )   8.   MUDANÇA EXTREMA DE APETITE 

(   )   9.   EXCESSO DE GASES 

(   )   10.   TONTURA FREQÜENTE 

(   )   11.   ÚLCERA 

(   )   12.   ENFARTE 

QUADRO 3B 

a) Marque com um P3 os sintomas que 

tem experimentado no último mês.

(   )   13.   IMPOSSIBILIDADE DE TRABALHAR 

(   )   14.   PESADELOS 

(   )   15.   SENSAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA EM 

TODAS AS ÁREAS 

(   )   16.   VONTADE DE FUGIR DE TUDO 

(   )   17.   APATIA, DEPRESSÃO OU RAIVA 

PROLONGADA

(   )   18.   CANSAÇO EXCESSIVO

(   )   19.   PENSAR/FALAR CONSTANTEMENTE EM 

UM SÓ ASSUNTO 

(   )   20.   IRRITABILIDADE SEM CAUSA APARENTE 

(   )   21.   ANGÚSTIA/ANSIEDADE DIÁRIA 

(   )   22.   HIPERSENSIBILIDADE EMOTIVA 

(   )   23.   PERDA DO SENSO DE HUMOR 
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Abstract

Objectives: The purpose of the current study was to diagnose military police officers in 

Natal, Brazil as to the level and phase of stress in which they find themselves and the 

prevalent symptomatology (physical or mental). 

Methodology: Descriptive, crosscut study that investigated a sample of 264 individuals 

taken from a population of 3,193 military police officers of the Capital Police Command 

(CPC) in Natal, Brazil. The data were collected using the Lipp Stress Symptoms for 

Adults Inventory – LSSI, and analyzed by tabulations, percentage calculations, t-test for 

proportions and Pearson’s chi-squared test for associations between stress, 

symptomatology and military rank. Data collection was between June/2004 and 

January/2005.

Results: It was found that 52.6% of the officers had symptoms of stress and 47.4% 

symptomatology of stress. This was distributed across all ranks, especially mid and 

upper-level officers as well as corporals and privates, with  predominance in the 

resistance phase (36%) and a prevalence of psychological symptoms (76%). The only 

variable investigated that was related to stress was gender (P = 0.0337). 

Conclusions: It was concluded that there is stress among all ranks of military police 

officers in Natal, Brazil, especially mid and upper-level officers, corporals and privates, 

with a prevalence of psychological symptoms, low levels of physical symptoms and 

predominance in the resistance phase. It seems that stress levels do not differ 

significantly from those found in Brazilian men and women and do not indicate a 

situation of chronic fatigue. 

Keywords: Stress, military police, health, mental health. 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialUnicodeMS
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Impact
    /LucidaConsole
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 75
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 2.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 75
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 150
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f300130d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650072002000650067006e006500640065002000740069006c0020007000e5006c006900640065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e00200064006900650020006700650073006300680069006b00740020007a0069006a006e0020006f006d0020007a0061006b0065006c0069006a006b006500200064006f00630075006d0065006e00740065006e00200062006500740072006f0075007700620061006100720020007700650065007200200074006500200067006500760065006e00200065006e0020006100660020007400650020006400720075006b006b0065006e002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200071007500650020007000650072006d006900740061006e002000760069007300750061006c0069007a006100720020006500200069006d007000720069006d0069007200200063006f007200720065006300740061006d0065006e0074006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200065006d00700072006500730061007200690061006c00650073002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f006900740020006c0075006f006400610020006a0061002000740075006c006f00730074006100610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e0020006500730069006b0061007400730065006c00750020006e00e400790074007400e400e40020006c0075006f00740065007400740061007600610073007400690020006c006f00700070007500740075006c006f006b00730065006e002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000610064006100740074006900200070006500720020006c00610020007300740061006d00700061002000650020006c0061002000760069007300750061006c0069007a007a0061007a0069006f006e006500200064006900200064006f00630075006d0065006e0074006900200061007a00690065006e00640061006c0069002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000700061007300730065007200200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f600720020007000e5006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b0072006900660074002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /KOR <FEFFc5c5bb34c6a90020bb38c11cb97c0020ac80d1a0d558ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020c801d569d55c00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c9002540875284e8e55464e1a65876863ff0c53ef4ee553ef9760573067e5770b548c6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef69069752865bc6aa28996548c521753705546696d65874ef63002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d0061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f0020006500200069006d0070007200650073007300e3006f00200061006400650071007500610064006100730020007000610072006100200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


